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þara noastrã-i þara noastrã
dulce pajiºte albastrã
aripã sculptatã-n dor
de lumina ochilor
dacã-i dor nu-l stingi cu apã
dacã-i timp nu-l poþi întrece

dacã-i gând nu-l poþi strãbate
noi suntem români
noi suntem români ca brazii
noi suntem români ca grâul
noi suntem români ca focul
noi suntem români

þara noastrã e a noastrã
vârf de jale ºi de dor
dulce arºiþã albastrã
ca lumina ochilor
Ion NICOLESCU

Academia Românã a lansat

NOUA ENCICLOPEDIE A ROMÂNIEI

Este o lucrare uriaºã ºi nu ºtiu cât timp va lua
pentru a fi dusã la sfârºit, dar, când va fi
terminatã, cred cã va fi un monument al culturii
româneºti
Acad. Ionel HAIDUC,
preºedintele Academiei Române

Academia Românã a lansat Noua
Enciclopedie a României. Evenimentul
a avut loc marþi, 20 noiembrie, în Aula
Academiei Române, în prezenþa
preºedintelui Ionel Haiduc ºi a altor
membri ai Academiei ºi a numeroase
personalitãþi ale vieþii publice.
Potrivit site-ului Academiei Române,
Noua Enciclopedie a României este un
proiect deschis, care a avut, încã de la
început, un ecou puternic în mediile
academice ºi universitare. Volumul este
rezultatul a trei ani de dezbateri ºi

reuniuni la care au participat peste 300
de personalitãþi ale vieþii ºtiinþifice,
culturale ºi artistice din mai mult de 75
de instituþii academice ºi universitare
din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi
peste 70 de membri ai Academiei
Române.
Începând din 2009 ºi pânã în prezent,
s-a desfãºurat faza pregãtitoare a
elaborãrii Enciclopediei, în cadrul cãreia
au avut loc peste 40 de dezbateri ºi zeci
de reuniuni tematice restrânse,
consacrate unor capitole principale, ca,

Preºedintele Academiei Române,
Ionel Haiduc, a afirmat cã lucrarea are
dimensiuni cu totul remarcabile, de-a
dreptul faraonice.
Noi am considerat cã generaþiile
actuale ºi populaþia României are
nevoie de o Enciclopedie proprie care
nu s-a mai fãcut de 70 de ani.( )
Dupã primele douã enciclopedii
naþionale elaborate, prima între 1889
ºi 1904, iar a doua între 1938 ºi 1943,
este acum momentul actualizãrii. ( )
Noua enciclopedie a României va fi
pregãtitã ºi editatã într-o formã dualã,
tipãritã, dar ºi multimedia, o
enciclopedie naþionalã, care, pe lângã
dimensiunile trecutului ºi prezentului,
este menitã sã încorporeze organic
viziunile asupra viitorului ºi sã se
constituie, astfel, într-un veritabil
referenþial din care sã fie decupate, prin
consens, strategii, programe, planuri
de acþiuni, mãsuri, a declarat
de exemplu, apele României, solul, cultural ºi indicatorii statistico-istorici academicianul Tudorel Postolache,
iniþiatorul proiectului
subsolul, populaþia, patrimoniul de la 1860 ºi pânã în zilele noastre.

Searã de limbã ºi culturã spaniolã



La Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã
din Constanþa, s-a desfãºurat
vineri, 23 noiembrie,
Evantaiul profesiilor
juridice - AVOCATURA.
La întâlnire a participat
avocat Irina Eva Liþcanu,
Baroul Constanþa.
Evenimentul a fost
moderat de prof.univ.dr.
Mihnea Drumea ºi
prof.univ.dr. Flavia Ghencea.
La sediul Facultãþii
de ªtiinþe Juridice
ºi Administrative, Braºov,
în sala nr.8 a Centrului de
orientare ºi consiliere în
carierã, studenþii de la
programele de studii:
drept ºi administraþie
publicã, psihologie ºi
pedagogie, management,
contabilitate ºi informaticã de
gestiune, incluºi în Proiectul Studenþi practicieni - studenþi
activi ºi integraþi, sunt invitaþi
în data de 29 noiembrie, la ora
16.30, la seminarul cu tema
Eticã ºi deontologie în profesie.



Miercuri, 21 noiembrie 2012, în Sala Studio s-a desfãºurat prima seara de limbã ºi culturã spaniolã.
La eveniment, organizat de Universitatea Spiru Haret în colaborare cu Institutul Cervantes, au
participat studenþi ai facultãþilor de Litere ºi Marketing ºi Afaceri Internaþionale ºi cadre didactice,
dintre care: prof. univ. dr. Carmen Costea, prorector al Universitãþii Spiru Haret, prof. univ. dr.
Luminiþa Pistol, decanul Facultãþii de Marketing ºi Afaceri Internaþionale, conf. univ. dr. Tamara
Ceban, decanul Facultãþii de Litere. Din partea Institutului Cervantes au fost prezenþi Juan Carlos
Vidal, directorul institutului, ºi Alina Cantacuzino.
(Continuare în pag.4)
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indicã faptul cã, au un nivel scãzut al coma Prognozele
în 2020, peste o treime dintre petenþelor de citire (Bulgaria
n locurile de muncã din UE vor - 41%, România - 40%, Malta

Reorganizare
a învãþãmântului
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putea fi ocupate numai de
absolvenþi de învãþãmânt
terþiar ºi cã numai 18% dintre
locurile de muncã vor fi
disponibile pentru persoane
cu un nivel redus de calificare.
În prezent, 73 de milioane de
europeni, adicã aproximativ
25% dintre adulþi, au un nivel
scãzut de educaþie. Aproape
20% dintre tinerii de 15 ani
sunt analfabeþi, iar în cinci
þãri, peste 25% dintre aceºtia

- 36%, Austria - 27,5% ºi
Luxemburg - 26%). Abandonul ºcolar rãmâne la
niveluri inacceptabil de
ridicate în mai multe state
membre: 26,5% în Spania ºi
23,2% în Portugalia (obiectivul UE este de sub 10%).
Dintre adulþi, mai puþin de 9%
participã la formarea pe tot
parcursul vieþii (obiectivul
UE este de 15%).
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Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie

20 de ani de ISTORIE

La împlinirea celor 20 de activitate a specializãrii Istorie
în cadrul Universitãþii Spiru Haret, la Facultatea de Relaþii
Internaþionale, Istorie ºi Filosofie va avea loc un
simpozion ºtiinþific omagial, la care sunt invitate sã
participe toate cadrele didactice care au contribuit, de-a
lungul timpului, la afirmarea învãþãmântului istoric în
Universitatea noastrã. Este un frumos prilej de a rememora
anii petrecuþi împreunã, marcaþi de realizãrile notabile ale
unui corp profesoral dedicat in totalitate efortului de a
cultiva adevãrul istoric în rândurile tinerilor.
În continuarea ºedinþei omagiale se vor desfãºura lucrãrile
simpozionului anual al Centrului de Cercetare Istoria civilizaþiei
româneºti în context european, cu tema Dunãrea  vale a
civilizaþiilor europene, unde vor fi prezentate rezultatele
cercetãrilor ºtiinþifice ale cadrelor didactice, precum ºi contribuþii
ale cercetãtorilor (profesori, muzeografi, arheologi) din afara
instituþiei.
Evenimentul va avea loc pe data de 28 noiembrie 2012,
începând cu orele 10,00, la sediul facultãþii din str. Fabricii,
nr. 46G , corp B, sala 4011.

Campania pentru parlamentare

Und te duci, alesule?
La DNA, domnule!
Mioara VERGU-IORDACHE
Personajul principal al acestei zile este justiþia. Mai concret,
DNA. Toate privirile sunt aþintite cu un interes nedisimulat
cãtre comunicatele instituþiei.
Rând pe rând, aleºi de toate culorile dau extemporal în faþa
procurorilor. O fi acesta un moment cãutat anume? Sau acum sau copt fructele fãrãdelegilor, s-au terminat rechizitoriile? De
ce ar fi important
Important este cã prea mulþi aparþinãtori ai puterii legislative
din România, membri ai Parlamentului, intrã  ºi unii ies cu
mandat de urmãrire penalã  pe uºile Direcþiei Naþionale
Anticorupþie. Toþi se declarã nevinovaþi. Ghinioniºti: într-un
ceas rãu, într-o zi de marþi, 13, o pisicã neagrã le-a tãiat calea!
ªi ce om serios pãrea, de o moralitate ireproºabilã! Eee, acum
aºteptãm ca procurorii sã administreze probele din dosar.
O sfialã pare sã-i fi cuprins pe unii dintre foºtii/prezenþii/
viitorii aleºi! Umblã mai cu bãgare de seamã, cautã cu mai multã
atenþie soluþiile pentru mita electoralã. Ea nu se mai produce
individual, ci în mase dornice de-un chiolhan în plin post al
Crãciunului. Am fost cinstiþi, acum mergem la vot!
Pãi vedeþi cum vine de devine cu limba românã?! A cinsti
adicã a respecta, a onora, a preþui pe cineva sau ceva; a da
cuiva cinstea cuvenitã. Dar, tot a cinsti, popular, zice la dicþionar,
înseamnã a face cuiva un dar, un cadou; a da cuiva un bacºiº
sau, familiar, a ospãta, a trata (cu bãuturã); a plãti consumaþia
cuiva sau a închina, a bea în onoarea cuiva sau a ceva.
ªi cine spune cã aleºii, prezenþi sau viitori, nu sunt populari,
nu au o comportare prietenoasã, cordialã, atentã faþã de toatã
lumea? Pe cale de consecinþã, ei aplicã în viaþã definiþia verbului
a cinsti în sens popular, ba chiar familiar. Asta nu înþeleg
procurorii! Nu înþeleg cã în tot ce fac viitorii puºcãriabili sunt
conduºi de: cinste.
Trãim în democraþie, fiecare poate da ce înþeles vrea cinstei.
De câte ori nu auziþi: Pe cinstea mea! când cineva vrea sã
întãreascã ºi sã garanteze autenticitatea unei afirmaþii fãcute.
Iatã, zic ºi eu: Pe cinstea mea v-aº invita sã sãrbãtorim ziua în
care n-ar mai fi datã CINSTEA pe ruºine, când cei pe care-i
trimitem sã ne reprezinte ne-ar respecta, ne-ar onora, ne-ar
preþui, adicã ne-ar CINSTI. I-am CINSTI ºi noi cum se cuvine!
Pânã atunci, privirile toate cãtre uºile Direcþiei Naþionale
Anticorupþie, cu speranþa cã ºi procurorii ºtiu sã facã deosebire
între sensurile definiþiilor verbului a cinsti.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ. dr. Emanuel ALBU, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti

FUNCÞIA PUBLICÃ

Definirea conceptului de funcþie publicã presupune ca, mai întâi, sã se procedeze la definirea
noþiunii generale de funcþie. Din punct de vedere etimologic, termenul de funcþie provine din
cuvântul francez fonction, unde intrase, în jurul anului 1500, din limba latinã, de la cuvântul
functio, care însemna executare, sãvârºire a ceva, pentru cineva. Astfel, în limba francezã, dar ºi în
limba românã, termenul de funcþie desemneazã profesia, meseria, activitatea unei persoane în
cadrul societãþii sau a unui grup social, termenul de funcþie devenind, în limbajul comun, sinonim
cu slujbã, post, carierã, muncã, activitate. În acest sens, existã funcþii publice ºi funcþii private,
dupã cum activitatea specificã funcþiei respective se desfãºoarã în sectorul public sau în sectorul
privat al vieþii economico-sociale. O altã caracteristicã, de naturã sã facã diferenþa între funcþiile
private ºi funcþiile publice este aceea cã funcþiile publice presupun realizarea activitãþilor specifice
prin exercitarea, în acelaºi timp, a unor prerogative de putere publicã. Dar, în raport de prerogativele
de putere publicã exercitate, dupã cum aceste prerogative aparþin puterii legislative sau puterii
executiv-administrative ori puterii judecãtoreºti, vom avea o funcþie publicã legislativã sau o
funcþie publicã executiv-administrativã ori o funcþie publicã judecãtoreascã, ceea ce corespunde,
de altfel, ºi cu ramurile puterii statului, precum ºi cu funcþiile statului. În literatura juridicã
administrativã din a doua parte a secolului trecut, se vorbea de funcþia de stat ca fiind acel complex
de drepturi ºi obligaþii cu care este învestitã o persoanã fizicã ce face parte din cadrul unui organ
al statului, care are caracter de continuitate ºi care se exercitã pentru realizarea puterii de stat,
pentru îndeplinirea sarcinilor acelui organ al statului. În aceiaºi termeni, defineau ºi alþi autori
funcþia de stat, ca fiind instituþia juridicã a persoanei fizice legal învestitã cu atribuþii în realizarea
competenþei unui organ de stat, ce constã în ansamblul drepturilor ºi obligaþiilor ce formeazã
conþinutul raportului juridic complex dintre persoana fizicã respectivã ºi organul care a învestit-o.
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De ce este importantã
definirea noþiunii funcþiei
publice administrative?
În literatura de specialitate, atunci
când sunt prezentate pãrþile
componente ale unei autoritãþi a
administraþiei publice, în sensul de
instituþie publicã, se prezintã, alãturi
de competenþã ºi de resursele
materiale ºi financiare, ca un element
esenþial, personalul sau resursele
umane, care formeazã compartimentele de lucru, organizate pe grupe
de atribuþii ºi responsabilitãþi.
Componenþa personalului este variatã,
categoriile de personal care formeazã
colectivul organelor administraþiei
publice având statute juridice diferite.
Astfel, o primã categorie de personal,
întâlnitã atât în cazul organelor
administraþiei publice centrale, cât ºi
al organelor administraþiei publice
locale o constituie demnitarii.
Componenþa acestei categorii de personal ºi noþiunea de demnitar sunt
delimitate ºi definite prin O.G. nr.32/1998
ºi Legea nr.154/1998. O altã categorie
de personal este formatã din
membrii cabinetului demnitarului, care au un statut juridic
propriu, diferit de cel al funcþionarilor
publici, cât ºi de cel al restului de
personal. Categoria personalului
contractual este o altã parte a
personalului organelor administraþiei
publice care, potrivit art.6 lit.a) din
Legea nr.188/1999, republicatã,
desfãºoarã activitãþi de secretariat,
administrative, protocol, gospodãrire,
întreþinere, reparaþii ºi de deservire.
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Dar funcþionarii publici?
Funcþionarii publici competente ale statului, cât ºi
formeazã categoria cea mai din partea celor care sunt
importantã, mai numeroasã ºi beneficiarii activitãþii sale sau
mai diversã a personalului sunt vizaþi de activitatea sa.
organelor administraþiei Deci, cei vizaþi de activitatea
publice, ceea ce impune o funcþionarilor publici, de
abordare specialã a aspectelor aplicare în concret a legii, sau
juridice legate de funcþia cei care sunt beneficiarii unui
publicã, de statutul funcþiona- serviciu public în cadrul cãruia
rilor publici ºi de manage- este exercitatã funcþia
mentul acestora, dar mai ales a respectivã, de cele mai multe
aspectelor legate de conduita ori, înþeleg în mod diferit
lor profesionalã. Exercitarea aplicarea legii ori au interese
unei funcþii publice reprezintã care vin în contradicþie cu
un act social cu o importanþã interesul general ºi cu marja de
maximã, atât din punctul de apreciere pe care o are admivedere al funcþionarului public, nistraþia publicã. În aceste
în calitatea sa de titular al condiþii pot apãrea abuzuri,
funcþiei respective ºi al unor neglijenþã sau indolenþã, însoþite
prerogative de putere publicã, sau nu de acte de corupþie din
cât ºi pentru cei vizaþi de partea funcþionarilor publici de
exerciþiul funcþiei publice execuþie sau de conducere, ori
respective sau pentru bene- chiar a înalþilor funcþionari
ficiarii serviciului public în publici, ceea ce justificã pe
cadrul cãruia se exercitã acea deplin preocuparea legiuifuncþie. Astfel, funcþionarul torului, dar ºi a celorlalte
public va acþiona întotdeauna autoritãþi competente ale
ca reprezentant sau delegat al statului de a reglementa ºi
statului ºi, prin actele sale, va supraveghea conduita profepune în joc nu numai reputaþia sionalã a funcþionarilor publici,
sa profesionalã ºi socialã, dar precum ºi preocuparea instituºi prestigiul autoritãþii sau þiilor specializate de învãþãmânt
instituþiei din care face parte de a contribui la dobândirea
sau în numele cãreia a acþionat, de cãtre viitorii funcþionari
ceea ce face ca întreaga sa publici a unei conduite
conduitã, profesionalã dar ºi profesionale adecvate, aspecte
privatã, sã se afle sub spectrul care prezintã o importanþã
unor acute exigenþe, manifestate deosebitã din perspectiva
atât din partea organelor temei lucrãrii de faþã.

Cum se defineºte funcþia publicã administrativã?

De regulã, autorii de drept administrativ au
susþinut ideea caracterului legal al funcþiei publice,
actul de numire fiind un act unilateral de voinþã,
de drept public ºi anume de drept administrativ,
nicidecum un contract de drept comun. Funcþia
publicã a fost definitã, în primul rând, de literatura
de specialitate, aceasta constituind o preocupare
constantã a doctrinei vechi ºi actuale, dar a fost
definitã ºi de Legea privind Statutul funcþionarilor
publici. Astfel, în doctrina veche, profesorul Paul
Negulescu spunea cã funcþiunea publicã este
complexul de puteri ºi competenþe, organizat de
lege pentru satisfacerea unui interes general, în
vederea de a fi ocupatã în chip temporar, de un
titular (sau mai mulþi), persoanã fizicã, care,
exercitând puterile, în limitele competenþei,
urmãreºte realizarea scopului pentru care a fost
creatã funcþiunea. În doctrina contemporanã,
profesorul Alexandru Negoiþã a arãtat cã funcþia
în cadrul organelor administraþiei publice poate fi
definitã ca un ansamblu de atribuþii stabilite prin
lege sau prin actele juridice emise pe baza ºi în
executarea legii, atribuþii pe care le îndeplineºte o
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persoanã fizicã angajatã într-un organ al
administraþiei publice ºi care are abilitatea legalã
de a îndeplini acele atribuþii ale administraþiei
publice. Profesorul Antonie Iorgovan înþelegea
prin funcþia publicã o situaþie juridicã a persoanei
fizice  învestitã, legal, cu atribuþii în realizarea
competenþei unei autoritãþi publice  ce constã în
ansamblul drepturilor ºi obligaþiilor care formeazã
conþinutul juridic complex dintre persoana juridicã
respectivã ºi organul care l-a învestit. Pentru
profesoara Rodica Narcisa Petrescu funcþia publicã
reprezintã complexul drepturilor ºi obligaþiilor de
interes general stabilite potrivit legii în scopul
realizãrii competenþei unei autoritãþi publice,
instituþii publice au regii autonome, de cãtre
persoane legal învestite. De asemenea, pentru
profesorul Valentin I. Prisãcaru, funcþia publicã
este acea grupare de atribuþii, puteri ºi competenþe,
stabilite potrivit legii, din cadrul unui serviciu
public, înfiinþat în scopul satisfacerii, în mod
continuu ºi permanent, de cãtre funcþionarii
publici, numiþi sau aleºi în aceste funcþii, a
intereselor generale ale societãþii.
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Definiþia legalã a funcþiei publice ?

Definiþia legalã a funcþiei
publice este datã de art.2 alin.(1)
din Legea nr.188/1999,
republicatã, potrivit cãruia
funcþia publicã reprezintã
ansamblul atribuþiilor ºi
responsabilitãþilor, stabilite în
temeiul legii, în scopul realizãrii
prerogativelor de putere publicã
de cãtre administraþia publicã
centralã, administraþia publicã
localã ºi autoritãþile administrative autonome. Remarcãm
faptul cã definiþiile date de prof.
Paul Negulescu ºi prof. Antonie
Iorgovan au un grad de
generalitate care le permite sã fie
aplicabile în cazul oricãrei funcþii
publice, în timp ce definiþiile date
de prof. Alexandru Negoiþã, prof.
Rodica Narcisa Petrescu, prof.
Valentin I. Prisãcaru ºi definiþia
legalã se referã doar la funcþia
publicã administrativã. Am fãcut

aceastã remarcã pentru a pune în
evidenþã cã noþiunea de funcþie
publicã este susceptibilã de douã
sensuri: - într-un sens larg,
noþiunea de funcþie publicã
include funcþia publicã exercitatã
în cadrul oricãrui organ al statului,
indiferent cãrei puteri îi aparþine:
legislativã, executiv-administrativã sau judecãtoreascã;
- într-un sens restrâns, noþiunea
de funcþie publicã se referã în mod
exclusiv la funcþia publicã
administrativã. Funcþia publicã
administrativã se exercitã
preponderent în activitatea
organelor administraþiei publice
centrale ºi locale, dar poate fi
identificatã ºi în activitatea
organelor legislative ºi a organelor
de justiþie în cazul realizãrii unor
atribuþii executiv-administrative
legate de organizarea ºi funcþionarea acestor autoritãþi publice.
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Care sunt trãsãturile caracteristice ale funcþiei publice?
Din analiza aspectelor sintetizate în abordãrile conceptului de
funcþie publicã, prezentate mai sus, rezultã trãsãturile caracteristice
ale acesteia. Funcþia publicã a) este o situaþie juridicã reglementatã
legal, în sensul cã atât drepturile cât ºi obligaþiile care formeazã
conþinutul acesteia sunt prestabilite pe cale unilateralã, prin norme
juridice, de cãtre organele administraþiei publice; b) reprezintã un
ansamblu complex de drepturi ºi obligaþii conferite titularului ei,
care capãtã un adevãrat statut propriu ºi participã la realizarea
competenþei organului administraþiei publice din care face parte; c) are
un caracter propriu, în sensul cã aparþine numai celui anume învestit
în cadrul unui organ al statului. Caracterul propriu al funcþiei publice
nu împiedicã organele administraþiei publice sã-ºi realizeze competenþa
prin îndeplinirea unor funcþii identice sau similare de cãtre mai multe
persoane, cu delimitarea materialã a activitãþii fiecãreia; d) are un
caracter continuu în sensul cã existenþa drepturilor ºi obligaþiilor care
formeazã conþinutul sãu dureazã atâta timp cât dureazã competenþa
organului de stat pe care funcþionarul public o realizeazã, fãrã
intermitenþe; e) are un caracter obligatoriu în sensul cã exercitarea
drepturilor ºi îndeplinirea obligaþiilor care formeazã conþinutul sãu nu
reprezintã o facultate sau o posibilitate la aprecierea titularului funcþiei,
care este obligat sã intervinã, din oficiu sau la cerere, potrivit competenþei
sale. f) Drepturile ºi obligaþiile care formeazã conþinutul funcþiei
publice sunt exercitate în regim de putere publicã. Astfel, în cadrul
unui organ al statului, în care existã o multitudine de funcþii, vor putea
fi diferenþiate funcþiile publice care sunt exercitate în regim de autoritate,
de putere publicã, de funcþiile nepublice, care sunt exercitate la nivelul
compartimentelor funcþionale (secretariat, registraturã, juridic,
contabilitate etc.). Aceste din urmã funcþii sunt exercitate în baza unor
contracte de muncã ºi nu sunt legate de exerciþiul puterii publice.
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Pe ce principii se exercitã funcþia publicã (administrativã)?
Consacrarea legalã a principiilor pe baza cãrora se realizeazã
exercitarea funcþiei publice ºi prezentarea acestora are o deosebitã
importanþã deoarece o mare parte din drepturile ºi obligaþiile
funcþionarilor publici se întemeiazã pe aceste principii, dar ºi pe
normele de conduitã a acestora.
Astfel, art.3 din Legea nr.188/1999, republicatã, enumerã principiile
care stau la baza exercitãrii funcþiei publice: a) legalitãþii funcþiei
publice, potrivit cãruia noþiunea de funcþie publicã este definitã de
lege, iar funcþiile publice sunt prevãzute în anexa legii;
b) imparþialitãþii, în sensul cã funcþia publicã va trebui sã fie exercitatã
fãrã pãrtinire faþã de toþi participanþii la raporturile juridice de drept
administrativ; c) obiectivitãþii, în sensul cã exercitarea funcþiei publice
trebuie fãcutã cu respectarea adevãrului ºi a prevederilor legale aplicabile
în cauza aflatã spre soluþionare; d) principiul transparenþei, potrivit
cãruia exercitarea funcþiei publice implicã furnizarea, cãtre cetãþeni ºi
asociaþiile legale constituite, a tuturor informaþiilor de interes public
legate de procesul decizional, potrivit prevederilor generale ale Legii
nr.52/2003 privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã;
e) eficienþei ºi eficacitãþii, potrivit cãruia funcþia publicã trebuie
exercitatã cu respectarea limitelor bugetului alocat organului respectiv
ºi, totodatã, cu urmãrirea celui mai bun rezultat social pentru cetãþean
ºi/sau colectivitate; f) responsabilitãþii în conformitate cu legea,
în sensul cã funcþia publicã trebuie exercitatã în conformitate cu
prevederile legale, iar încãlcarea acestora atrage rãspunderea titularului
funcþiei publice; g) orientãrii cãtre cetãþean, în sensul cã exercitarea
funcþiei publice trebuie sã aibã ca scop satisfacerea drepturilor legale ºi
intereselor legitime ale membrilor colectivitãþii; h) stabilitãþii în
exercitarea funcþiei publice, potrivit cãruia titularii funcþiei publice
nu pot fi eliberaþi sau destituiþi decât în condiþiile legii; i) subordonãrii
ierarhice a titularului funcþiei publice, care este obligat la executarea
întocmai ºi la timp a tuturor dispoziþiilor legale ale superiorilor sãi.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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În ce mod sunt clasificate
funcþiile publice din
administraþia publicã?
În literatura de specialitate,
funcþiile publice în general sunt
clasificate dupã diverse criterii:
importanþa funcþiei, gradul de
disciplinã, regimul juridic, modul
de desemnare a titularilor, nivelul
studiilor cerute, durata de exercitare, gradul de acces etc. Ne vom
referi doar la clasificarea fãcutã
de legislaþia în materie (Legea
nr.188/1999, republicatã în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.365 din 29 mai 2007),
potrivit cãreia, funcþiile publice se
clasificã, în primul rând, în funcþii
publice generale ºi funcþii publice
specifice. Funcþiile publice
generale sunt definite ca reprezentând ansamblul atribuþiilor ºi
responsabilitãþilor cu caracter
general ºi comun tuturor autoritãþilor ºi instituþiilor publice, în
vederea realizãrii competenþelor
lor generale. Funcþiile publice
specifice reprezintã ansamblul
atribuþiilor ºi responsabilitãþilor cu
caracter specific unor autoritãþi ºi
instituþii publice, stabilite în vederea realizãrii competenþelor lor
specifice sau care necesitã competenþe ºi responsabilitãþi specifice.
În raport cu nivelul studiilor
necesare ocupãrii lor, funcþiile
publice se împart în trei clase:
 clasa I cuprinde funcþiile publice
pentru a cãror ocupare se cer
studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã;  clasa a II-a
cuprinde funcþiile publice pentru
a cãror ocupare se cer studii
superioare de scurtã duratã,
absolvite cu diplomã;  clasa
a III-a cuprinde funcþiile publice
pentru a cãror ocupare se cer
studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu
diplomã de bacalaureat.
În funcþie de criteriul teritorial
al exercitãrii atribuþiilor
titularului, funcþiile publice se
împart în:  de stat - funcþiile
publice stabilite ºi avizate,
potrivit legii, în cadrul
ministerelor, organelor de
specialitate ale administraþiei
publice centrale, precum ºi în
cadrul autoritãþilor administrative
autonome;  publice teritoriale
- funcþiile publice stabilite ºi
avizate, potrivit legii, în cadrul
instituþiei prefectului, serviciilor
publice deconcentrate ale
ministerelor ºi ale celorlalte organe
ale administraþiei publice centrale
din unitãþile administrativteritoriale;  locale - funcþiile
publice stabilite ºi avizate,
potrivit legii, în cadrul aparatului
propriu al unitãþilor administraþiei
publice locale ºi al instituþiilor
publice subordonate acestora.
Dupã nivelul atribuþiilor
titularului, se împart în trei
categorii. Funcþiile publice:
 corespunzãtoare categoriei înalþilor
funcþionari publici;  corespunzãtoare categoriei funcþionarilor
publici de conducere;  corespunzãtoare categoriei funcþionarilor
publici de execuþie. Funcþiile
publice de execuþie sunt structurate pe grade profesionale:
 superior, ca nivel maxim;  principal;  asistent;  debutant.
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Mai aproape de viitoarea profesie

Marþi, 20 noiembrie 2012, în
amfiteatrul A3 din Campusul
Didactica, Facultatea de Medicinã
Veterinarã, în colaborare cu
Centrul de Consiliere ºi Orientare
în Carierã al Universitãþii Spiru
Haret, a organizat sesiunea de
consiliere/orientare în carierã a
studenþilor/masteranzilor în

vederea identificãrii unui loc de
muncã în domeniul specializãrii.
Invitaþi la eveniment au fost
inspector Florentina Baciu
(Autoritatea Naþionalã SanitarVeterinarã pentru Siguranþa
Alimentelor), dr. Constantin Ifteme
(clinica veterinarã privatã Blue
Vets) ºi asist. univ. drd. Loredana

Bãnicã (Centrul de Consiliere ºi
Orientare în Carierã). Au fost
punctate modalitãþile prin care un
student/masterand
poate
identifica ºi ocupa un loc de muncã
în domeniu. În acest sens, decanul
facultãþii, conf. univ. dr. Carmen
Bergheº a dorit sã reaminteascã
celor prezenþi cã obiectivul
principal al Facultãþii de Medicinã
Veterinarã constã în formarea de
medici veterinari care sã activeze
în domeniile apãrãrii sãnãtãþii
animalelor, al igienei alimentelor
de origine animalã ºi al sãnãtãþii
publice, în cercetarea ºtiinþificã,
ca specialist în asistenþa
medicalã veterinarã, specialist
sau manager în unitãþi de profil
medical-veterinar ºi zootehnie,
în inspecþia sanitar-veterinarã,
specialist în farmacie ºi
marketing farmaceutic veterinar.



Studenþii Facultãþii
de Relaþii Internaþionale,
Istorie ºi Filosofie
s-au întâlnit cu potenþiali
angajatori.
Lunea trecutã,
au dialogat
cu reprezentanþi ai
Institutului Naþional
de Statisticã ºi ai
Primãriei Sectorului 3.

Conf.univ.dr. Ramona Mihãilã cerceteazã

LITERATURA FEMININÃ
la Universitatea din Southampton

Chawton House Library,
Chawton, Hampshire, este un
centru independent de cercetare
ºi are o bibliotecã ce conþine
lucrãri ale scriitoarelor britanice
din perioada 1600-1830.
Biblioteca ºi Centrul de
Cercetare, condus de dr. Gillian
Dow, cadru didactic la
Universitatea din Southampton,
îºi desfãºoarã activitatea într-un
conac elisabetan, care a aparþinut
fratelui scriitoarei Jane Austen.
La data de 16 octombrie 2008,
la Chawton House Library, a
avut loc deschiderea oficialã a
Centrului pentru Studiul
Literaturii ºi Culturii Secolului
al XVIII-lea (Centre for
Eighteenth Century Studies,
SCECS) de la Universitatea din
Southampton. Centrul reuneºte
specialiºti dintr-o gamã variatã
de discipline (englezã, istorie,
muzicã, studii de gen ºi filosofie)
ºi are la bazã o tradiþie
îndelungatã în cercetarea
acordatã secolului al XVIII-lea.
Programul oferã un Masterat în
studii de secolul al XVIII-lea ºi
deruleazã un program de
doctorat, cu foarte mulþi
participanþi. Centrul pentru
Studiul Literaturii ºi Culturii
Secolului al XVIII-lea are o
strânsã colaborare de cercetare
cu Centrul de la Chawton House

Library, astfel, cele douã centre
au iniþiat mai multe proiecte de
cercetare, printre care se numãrã
ºi publicarea mai multor opere
ale scriitoarelor britanice de cãtre
editura Pickering & Chatto.
Directorul programului de la
Universitatea din Southampton,
profesor universitar dr. Emma
Clery, predã literaturã englezã
femininã din perioada 16901740 ºi coordoneazã teze de
doctorat având ca teme literatura
scriitoarelor britanice din
secolele al XVII-lea ºi al XVIIIlea, literaturã goticã ºi operele
scrise de Jane Austen. Profesor
universitar dr. Emma Clay a
coordonat ºi seminarul din data
de 13 noiembrie 2012, când conf.
univ. dr. Ramona Mihãilã
(Facultatea
de
Litere,
Universitatea Spiru Haret),
asist. univ. drd. Alexis McQuigge
(University of Waterloo,
Canada) ºi asist. univ. drd.
Katharine Zimolzak (University
of Southern California, SUA) au
prezentat primele rezultate ale
stagiului de cercetare, pe care îl
efectueazã, în luna noiembrie,
atât la Universitatea din
Southampton, cât ºi la Chawton
House Library.
Dacã lucrãrile celorlalte douã
prezentatoare din cadrul
seminarului au discutat strict

despre scriitoarele britanice în
jurnalele de cãlãtorii (Alexis
McQuigge:
Resisting
Transculturation: The European
Woman in English Travel
Writing) sau în diferitele medii
culturale (Katharine Zimolzak:
Promiscuity, Propagation,
Preservation: Adapting the 18th
Century Slut into Different
Media), lucrarea Ramonei
Mihãilã, Crossing Borders:
British (Born) Women Writers in
the Romanian Principalities
(Dincolo de graniþe: Scriitoare
britanice în Principatele
Române), a fost o abordare
transnaþionalã ºi s-a referit la
scriitoare britanice care au vizitat
Principatele Române ºi au scris
despre societatea româneascã din
acea perioadã (Lady Elizabeth
Craven, Mary Adelaide Walker,
Winnifred Gordon), altele care
au trãit o perioadã în România ºi
au scris despre tradiþiile
româneºti (Maude Parkinson,
Agnes Kelly Murgoci), dar ºi
scriitoare care nu s-au mai întors
niciodatã în þara natalã (Maria
Rosetti sau Regina Maria).
Lucrãrile prezentate la
seminar vor fi publicate în revista
The
Female
Spectator,
coordonatã de Centrul de
Cercetare de la Chawton House
Library.

Prof. univ. dr. Emma Clery, conf. univ. dr. Ramona Mihãilã,
asist. univ. drd. Alexis McQuigge ºi asist. univ. drd. Katherine Zimolzak
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Facultatea de Arte
Sesiunea ºtiinþificã anualã a cadrelor didactice

Cercetare ºi creaþie artisticã
în Muzicã ºi în Artele spectacolului

La Facultatea de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti, în sediul din Berceni
24, Departamentul de Arte ºi
Centrul de Cercetare ªtiinþificã ºi
Creaþie Artisticã al Facultãþii de
Arte (CCSCA) a organizat vineri,
23 noiembrie 2012, la ora 11, în
Sala 117, Sesiunea ºtiinþificã
anualã a cadrelor didactice, cu
generoasa temã Cercetare ºi
creaþie artisticã în Muzicã ºi în
Artele spectacolului.
Au prezentat cuvinte de
întâmpinare conf. univ. dr. Elena
Popescu, decanul facultãþii, ºi
conf. univ. dr. Georgeta
Pinghiriac,
director
al
Departamentului Arte. Apoi,
moderatorul acestei manifestãri
ºtiinþifice, conf. univ. dr. Sorin
Lerescu a dat startul secþiunii
Muzicã: lector univ. dr. Fernanda
Romila
a
prezentat
lucrarea Descoperirea unui
contemporan al lui Bach  G. H.
Stölzel, apoi, asist. univ. dr. Aurel
Muraru a susþinut tema
Sprechgesang-ul în creaþia
coralã. Conf. univ. dr. Sorin
Lerescu a informat cu privire
la Prezenþe româneºti în
Festivalul ISCM World Music
Days 2012 Belgia, iar lect. univ.
dr. Luminiþa Guþanu a aprofundat
subiectul cu Planul coral al
operei Alexandru Lãpuºneanu,
de Gheorghe Mustea. Lect. univ.
dr. Otilia Pop Miculi a încântat
audienþa cu Cântecul de cãtãnie
între tradiþie ºi modernism , iar
conf. univ. dr. Maia Ciobanu a
prezentat Alternative  o

propunere pentru un spectacol
muzical-coregrafic ºi multimedia;
lect. univ. dr. Crinuþa Popescu:
Unele caracteristici de stil în
creaþia muzicianului Ion
Dumitrescu; lect. univ. dr. Ana
Maria Puiu: Solange ºi Ars
Subtilior; lect. univ. dr. Ion
Olteþeanu ne-a propus ca subiect
de cercetare «A fi sau a nu fi, în
învãþãmântul
universitar
concurenþial . A urmat un moment
de poezie ºi muzicã, coordonat de
cãtre lect. univ. dr. Dorina
Arsenescu  la pian, ºi studenþii:
Victor Godja (anul II)  clarinet,
Andrei Dincã (anul II)  trombon,
Marian Plãcintã (anul III) - bas
fligorn. Dupã acest moment de
destindere ºi purificare, conf. univ.
dr. Viorel Creþu a abordat tema
Programatismul muzical în
Simfonia
a
ºaptea,
a
Leningradului, de D. ªostakovici
 elemente diverse de concretizare
orchestral; lect. univ. dr. Dorina
Arsenescu nu ne-a oferit doar
interpretarea sa ireproºabilã la
pian, dar a prezentat ºi lucrarea
Cella
Delavrancea

paradigmatica prezenþã. Conf.
univ. dr. Georgeta Pinghiriac a
lansat discuþia cu tema
Comunicarea  baza creaþiilor
muzicale, urmatã de lect. univ. dr.
Luminiþa Pogãceanu, cu a sa
abordare ºtiinþificã: Particularitãþi
ale colindului din Þara Loviºtei.
Secþiunea Artele Spectacolului
(Actorie), ce a avut moderator pe
conf. univ. dr. Elena Popescu, a
cuprins: lect. univ. dr. Iulia Boroº Reîntoarcerea la sursã. Tragedia

greacã în creaþia lui Jean
Giraudoux  Rãzboiul Troiei nu
va avea loc; conf. univ. dr. Elena
Popescu - Teatrul simbolist:
personajele dramelor lui Maurice
Maeterlinck ; conf. univ. dr.
George Grigore -Deplasarea
spaþio-temporalã, ca misiune sau
destin al personajului FãtFrumos din basmul Tinereþe fãrã
bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte
de Petre Ispirescu; asist. univ.
drd. Daniela Voicu - Impactul
emoþional al artelor asupra
omului modern; lect. univ. dr.
Ioana Visalon -Mânuitorii de
oglinzi; conf. univ. dr. Sabina
Ivaºcu - 1890  Secvenþial Cehov
sau cu Anton Pavlovici Cehov
înainte de plecarea în Insula
Sahalin ; lect. univ. drd. Anca
Iorga, Contact improvisation în
România; asist. univ. drd. Patricia
Katona - Douã metode de predare
a actoriei: Practical Aesthetic
ºi Viewpoints . Amintindu-ne cã
acest an a fost unul mai special
decât ceilalþi, anul în care l-am
sãrbãtorit pe marele nostru
dramaturg Ion Luca Caragiale,
asist. univ. drd. Cristian Toma a
abordat lucrarea Carnavalul lu
Caragiale.
Mulþumiri organizatorilor
acestei manifestãri de prestigiu,
Comitetului de organizare: conf.
univ. dr. Elena Popescu, conf. univ.
dr. George Grigore, conf. univ. dr.
Georgeta Pinghiriac, conf. univ. dr.
Sorin Lerescu, responsabil cu
cercetarea ºtiinþificã, ºi lect. univ.
dr. Otilia Pop Miculi, Director
CCSCA, dar ºi tuturor colegilor
participanþi!

8 femei la Slatina

26 noiembrie 2012 le aduce slãtinenilor o
reprezentaþie cum rar au mai vãzut: spectacolul
8 femei, de Robert Thomas, în interpretarea
studenþilor din clasa anului III, coordonatã regizoral
de conf. univ.dr. Adriana Piteºteanu, conf. univ.
drd. Vlad Rãdescu ºi asist. univ. drd. Vladimir
Anton, de la Facultatea de Arte a Universitãþii

Spiru Haret. Aceºtia au reuºit sã ducã la bun
sfârºit acest spectacol de la Black Box Studio
Sud, în distribuþia, în ordinea apariþiei în scenã:
Louise - Roxana Neagu; Chanel - Mãdãlina
ªerban; Mamy - Teodora Nedelcu; Suzon - Dana
Paraschiv/ Andreea Ghiþã; Gaby - Mãdãlina
Gheorghiþã; Florance - Cristina Ceauºu;
Catherine - Carmen Manac; Pierrette - Cristina
Paraschiv/ Raluca Zlatanov. Spectatorii se vor
delecta cu o atmosferã palpitantã, creatã între
decorurile proiectate ºi construite de cãtre ªtefania
Ghiþã ºi Dana Paraschiv. Sala mare a Teatrului
Eugen Ionescu din Slatina, ce a fost inauguratã în
anul 2010, va deveni neîncãpãtoare, publicul
slãtinean arãtându-se interesat de acest spectacol.
Mai avem încã o veste bunã: spectacolul cu
8 femei, de Robert Thomas, a fost selecþionat ºi
va participa, în perioada 4-8 decembrie 2012, la
Festivalul Internaþional LUDIC de la Iaºi. Baftã
tinerilor interpreþi!

Semn
de normalitate
ºi de excelenþã
În perioada 7  13 octombrie 2012, dupã cum
revista Opinia naþionalã v-a informat, oraºul Brãila
a îmbrãcat haine de sãrbãtoare: Teatrul Maria Filotti,
cu sprijinul Primãriei Municipiului Brãila, a
organizat Festivalul Internaþional Zile ºi Nopþi de
Teatru European la Brãila, eveniment aflat la cea
de-a VII-a ediþie. S-au prezentat zeci de spectacole
de teatru dramatic, de pãpuºi ºi de teatru de stradã,
de la cele mai importante instituþii de profil din þarã,
au participat invitaþi speciali din strãinãtate, au avut
loc concerte, lansãri de carte ºi expoziþii, toate la
Brãila, în mai mult de opt sãli din oraº.
Joi, pe 11 octombrie, la Teatrul din teatru, la ora
21.30, a fost programat spectacolul Facultãþii de
Arte a Universitãþii Spiru Haret, Niºte fete, de Neil
LaBute, în regia artisticã a lect. univ. dr. Ioana Visalon,
scenografia aparþinând arhitectei Maria Duda.
Distribuþia a fost formatã din absolvenþii noºtri

licenþiaþi: Sebastian Vâlcea, Raluca Grumãzescu,
Lavinia Alexandru, Alexandra Vicol ºi Ioana Picoº.
Spectacolul nostru a primit Diploma pentru
participarea la Festivalul Zile ºi Nopþi de Teatru
European la Brãila, fapt ce dovedeºte, încã o datã
valoarea absolvenþilor noºtri, actori tineri, care sunt
apreciaþi pe scenele de teatru profesioniste, pe
platourile de filmare, în studiourile de radio ºi
televiziune, atât din þarã, cât ºi din strãinãtate.
Dovada vie a acestor rezultate meritorii ale
absolvenþilor noºtri este ºi aceastã selecþie ºi
participare la un festival de teatru atât de important.
Aplauze pentru tinerii actori, dar ºi pentru
conducerea Universitãþii Spiru Haret, care a facilitat
participarea la aceastã manifestare de rãsunet
european.

Grupaj realizat de
conf. univ. dr. George GRIGORE
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Personalitatea lui Alan Turing

evocatã la Facultatea de Matematicã ºi Informaticã

Începând cu data de 3 decembrie 2012, în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/62249  Calitate
Europeanã în Învãþãmântul Superior, se desfãºoarã programe de formare ºi de perfecþionare
în domeniul calitãþii pentru participanþii la instruire în învãþãmântul superior.
La aceste programe de formare vor participa cadre didactice, personal auxiliar ºi studenþi ai universitãþilor
partenere în proiect, Universitatea Spiru Haret ºi Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol I.
În urma desfãºurãrii programelor de formare vor fi instruite în învãþãmântul superior minimum
2064 persoane, reprezentând cadre didactice, directori departamente, membri ai conducerii
facultãþilor, responsabili cu managementul calitãþii ºi calitatea în învãþãmântul superior, personal suport/ auxiliar, studenþi/ masteranzi. Scopul desfãºurãrii programelor de formare ºi de
perfecþionare în domeniul calitãþii este certificarea ISO 9001/2008 pentru învãþãmânt superior
ºi cercetare ºtiinþificã, a celor douã universitãþi partenere în proiect, Universitatea Spiru Haret
ºi Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol I.
În luna decembrie 2012, vor avea loc:
- 3-9 decembrie - cursul de Manager îmbunãtãþire procese, cod Cor 241946;
- 3-11 decembrie - cursul de Manager al sistemelor de management al calitãþii, cod Cor 242302;
- 3-12 decembrie - cursul de Specialist în domeniul calitãþii, cod Cor 242301;
- 5-11 decembrie - cursul de Auditor în domeniul calitãþii, cod Cor 242303;
- 10-16 decembrie - cursul de Manager îmbunãtãþire procese, cod Cor 241946.
Cursurile se vor desfãºura pânã în septembrie 2013 ºi se vor finaliza cu examen, având în
comisie evaluatori de la Consiliul Naþional pentru Formarea Profesionalã a Adulþilor (CNFPA).

Joi, 22 noiembrie 2012, la Facultatea de
Matematicã ºi Informaticã a avut loc cea de-a treia
ediþie a seminarului Momente ºi personalitãþi din
istoria matematicii, prilej cu care a fost evocatã
personalitatea lui Alan Turing. Lect. univ. dr. Dana
Vîlcu ºi prof. univ. dr. Grigore Albeanu au
prezentat expunerile Centenarul Alan Turing,
respectiv, Metode generative pentru modelarea
obiectelor virtuale.
Este aniversarea lumii matematicii ºi lumii
informaticii, a spus lect. univ. dr. Dana Vîlcu. În 42
de ani, Alan Turing a influenþat prin activitatea sa,
în mod primordial, omenirea pânã într-acolo încât
sã ne punem întrebarea: Ce ar fi fost fãrã el?
Alan Turing a fost matematician, logician, criptanalist
ºi informatician britanic. Puþini sunt cei care ºtiu cã
el este considerat pãrintele informaticii moderne.

Cunoscut mai ales pentru rolul jucat în timpul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial, când a dezvoltat o
serie de tehnici de spargere a cifrurilor germane, Alan
Turing a fost desemnat, la sfârºitul anilor 90, unul
dintre cei mai importanþi o sutã de oameni din secolul
XX pentru rolul sãu în crearea calculatorului modern.
Prof. univ. dr. Grigore Albeanu a vorbit despre
Metodele generative pentru modelarea obiectelor
virtuale: Prezentarea mea doreºte sã aducã în
atenþie o parte foarte interesantã a ceea ce a urmat
în lumea aplicativã a mecanismelor generative
sau de recunoaºtere, lansate odatã cu Turing.
Obiecte virtuale înseamnã muzicã generatã pe
calculator, modele de evoluþie a plantelor, lumi
trecute, imaginate, existente în trecut pe care
încercãm sã le reconstruim, idei de ficþiune º.a.m.d.
Este vorba de creativitate.

Foto ºi text: Mihãiþã ENACHE

Searã de limbã ºi culturã spaniolã

Proiectul Calitate europeanã în învãþãmântul
superior, un proiect cofinanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
Prioritarã 1 Educaþia ºi formarea profesionalã
în sprijinul creºterii economice ºi dezvoltãrii
societãþii bazate pe cunoaºtere, domeniul major
de intervenþie 1.2 Calitate în învãþãmântul
superior  a intrat în cel de-al treilea an de
implementare!
Proiectul are ca principal obiectiv
dezvoltarea ºi implementarea la nivel naþional,
într-o perioadã de 36 de luni, a unor strategii ºi
instrumente de asigurare a managementului
calitãþii proceselor de educaþie ºi formare în
învãþãmântul superior, care sã includã criterii,
standarde specifice, indicatori de referinþã ºi
mecanisme concrete pentru maximizarea
experienþelor ºi proceselor asociate formãrii ºi
dezvoltãrii profesionale.
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu
Universitatea de Apãrare Carol I ºi Compania
Pluri Consultants România, una dintre cele mai
prestigioase firme de consultanþã în
management din România, doreºte ca prin acest
proiect sã revizuiascã procese, proceduri,
manualul de management al calitãþii, în vederea
obþinerii certificãrii ISO.
De asemenea, se doreºte îmbunãtãþirea
abilitãþilor profesionale în domeniul calitãþii
proceselor de educaþie ºi dezvoltarea ºi furnizarea
programelor de formare ºi perfecþionare în
domeniul calitãþii grupului þintã (personalul
implicat în elaborarea politicilor în învãþãmântul
superior, personalul cu funcþii de conducere,
monitorizare ºi evaluare, membri ai comisiilor
de conducere din universitate/ facultate, cadre
didactice ºi personal suport - membri ai
comisiilor de asigurare a calitãþii la nivel de
universitate/facultate, personalul implicat în
dezvoltarea ºi managementul calificãrilor la nivel
de universitate/facultate, personalul implicat în
dezvoltarea programelor de studii universitare
ºi studenþi), crearea unui model de formare a
grupului þintã în domeniul asigurãrii standardelor
de calitate în învãþãmântul superior.
Implementarea sistemului de management al
calitãþii, bazat pe o politicã coerentã, o structurã
organizatoricã ºi o documentaþie clarã, va
permite
monitorizarea,
evaluarea
ºi
îmbunãtãþirea continuã a calitãþii în toate
procesele didactice ºi ºtiinþifice, ce se desfãºoarã
în structura Universitãþii Spiru Haret ºi a
Universitãþii de Apãrare Carol I.
Managerul acestui proiect þi, totodatã, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, Aurelian A. Bondrea,
declara, odatã cu demararea acestui proiect, în
luna octombrie a anului 2010, cã prin acest
proiect, se doreºte obþinerea ºi creºterea
competitivitãþii ºi a performanþei în învãþãmântul
superior, orientarea spre calitate ºi încurajarea
performanþei, crearea unui mediu academic bazat
pe un parteneriat responsabil cu studenþii, cu

cadrele didactice, cât ºi cu personalul suport.
Dupã doi ani de implementare a acestui proiect,
s-au îndeplinit cele propuse ºi s-au derulat o serie
de programe de formare ºi de perfecþionare în
domeniul calitãþii: Formator (cod COR 241205),
Auditor în domeniul calitãþii (cod Cor 242303),
Manager al sistemelor de management al calitãþii
(cod Cor 242302), Manager îmbunãtãþire procese
(cod Cor 241946), Specialist în domeniul calitãþii
(cod Cor 242301), Specialist îmbunãtãþire procese
(cod Cor 241928). În urma desfãºurãrii acestor
programe de formare vor fi instruite în
învãþãmântul superior minimum 2064 persoane,
reprezentând cadre didactice, directori
departamente, membri ai conducerii facultãþilor,
responsabili cu managementul calitãþii ºi calitatea
în învãþãmântul superior, personal suport/
auxiliar, studenþi/ masteranzi. Scopul desfãºurãrii
acestor programe de formare ºi de perfecþionare
în domeniul calitãþii este certificarea ISO 9001/
2008 pentru învãþãmânt superior ºi cercetare
ºtiinþificã, a celor douã universitãþi partenere în
proiect. De asemenea, prin atingerea tuturor
obiectivelor propuse, în cei trei ani de
implementare a proiectului se vor obþine creºteri
considerabile ale pregãtirii cadrelor didactice, a
personalului suport, a studenþilor ºi a
masteranzilor.
Calitatea învãþãmântului superior este o
condiþie indispensabilã pentru ameliorarea
ocupãrii profesionale, a coeziunii sociale ºi a
competitivitãþii economice. Astfel cã, proiectul
Calitate europeanã în învãþãmântul superior
presupune instituirea unui sistem de calitate, de
dezvoltare ºi implementare a Manualului de
Management al Calitãþii ºi ameliorarea
standardelor de învãþare.
În acest context, managerul de proiect, Aurelian
A. Bondrea, declarã: Ne-am implicat ºi ne vom
implica în implementarea ºi îmbunãtãþirea
continuã a calitãþii în învãþãmântul superior, prin
înþelegerea nevoilor studenþilor ºi masteranzilor
ºi reflectarea acestora în calitatea prestaþiilor.
Învãþãmântul superior din România este nevoit
sã îºi rafineze în permanenþã structura, procesele
ºi metodele, în aºa fel încât sa poatã rãmâne
competitiv, mai ales în aceastã perioadã de
recesiune economicã, în care lupta pentru
rezultate este mai puternicã ºi se confruntã cu o
concurenþã globalã. Prin implementarea acestui
proiect, învãþãmântul superior din România va
fi cunoscut prin învãþãmânt de calitate, care va
permite angajarea absolvenþilor sãi oriunde în
Europa, iar, corelat cu un alt proiect de-al nostru,
deja în derulare, Studenþi practicieni  studenþi
activi ºi integraþi, impactul va fi unul mare. Avem
în vedere mai multe lucruri când vorbim despre
calitate în învãþãmânt, ºi anume: studenþi
competitivi, activi ºi integraþi, prin stagiile de
practicã pe care le efectueazã în cadrul proiectului
Studenþi practicieni  studenþi activi ºi integraþi
(POSDRU/90/2.1/S/ 64176), cadre didactice,
personal suport ºi formatori foarte bine pregãtiþi.

(Urmare din pag.1)
În cadrul manifestãrii, coordonatã de lect.univ. dr.
Silvia Raºcu Pistol ºi lect.univ. drd. Daiana
Dumbrãvescu, a fost proiectat filmul Metoda (2005).
Prof. univ. dr. Carmen Costea, recent integratã
în colectivul haretist de cadre didactice, a spus: Am
renunþat la ASE ºi am venit la Universitatea Spiru
Haret pentru cã eu cred cu toatã tãria în
învãþãmântul privat. ªi cred cã dacã pãstrãm
regulile jocului, aºa cum sunt ele astãzi, niciunul
dintre voi nu va mai avea acces la pensie la vârsta
a treia. Deci, trebuie sã facem ceva încã de acum
ca sã miºcãm lucrurile din loc. În acest sens,
Universitatea Spiru Haret a încheiat un contract
de colaborare cu Institutul Cervantes. Astãzi, avem
nevoie sã recunoaºtem latinitatea noastrã, sã ºtim
mai multe despre limba ºi cultura spaniolã, despre
limba ºi cultura altor popoare, acordându-ne,
astfel, mai multe ºanse de reuºitã în viaþã.
Reprezentanta Institutului Cervantes, Alina
Cancacuzino, a precizat faptul cã filmele, selectate
pentru aceastã serie de proiecþii, sunt, în marea lor
majoritate, premiate, cu o distribuþie extrem de bunã

ºi cu regizori consacraþi. Filmul inaugural, Metoda,
este o coproducþie Argentina-Spania, din anul 2005,
având o distribuþie majoritar spaniolã, unul dintre
filmele cu extrem de multe premii. Filmul are la bazã
o piesã de teatru, a dramaturgului Gerges Garcelan,
care, de anul trecut, existã ºi în repertoriul Teatrului
Nottara. Recomandarea noastrã este sã vedeþi ºi
filmul ºi piesa de teatru. În altã ordine de idei, pânã
pe data de 10 decembrie a.c., aºteptãm sã ne trimiteþi,
pe adresa de e-mail a Institutului Cervantes, un eseu,
care sã nu depãºeascã 3.000 de semne, în care sã
scrieþi despre un concurs pentru ocuparea unui loc
de muncã. Câºtigãtorul va primi o matricolã
gratuitã la unul dintre cursurile noastre de spaniolã,
ce va începe în luna ianuarie. Dacã este vorba de un
începãtor, eseurile vor fi în limba românã, iar
norocosul va intra în modulul începãtor. Dacã
câºtigãtorul mai are ceva cunoºtinþe de spaniolã va
susþine un examen ºi va intrae în nivelul
corespunzãtor. Primii cinci câºtigãtori vor fi premiaþi
în obiecte de cãtre Asociaþie pentru ªtiinþe în
Alternativã.
Informaþii suplimentare gãsiþi pe pagina web a
Institutului: bucarest.cervantes.es.

NOCTURNA BIBLIOTECILOR
la Biblioteca Pedagogicã Naþionalã I.C. Petrescu

Biblioteca Pedagogicã Naþionalã I.C. Petrescu a fost una dintre
bibliotecile participante la
Nocturna bibliotecilor, eveniment
organizat de Asociaþia Bibliotecarilor ºi Asociaþia Naþionalã a
Bibliotecilor Publice din România
cu sprijinul Fundaþiei IREX,
GMP PR, THECELL. Programul, desfãºurat sub deviza: Cea
mai lungã noapte de noiembrie:
culturã, bun gust ºi creativitate,
a fost foarte variat, un exemplu
de multiculturalitate.
Dupã prezentarea, ce a cuprins
imagini din istoria si activitatea
bibliotecii, fãcutã de directorul
general, drd. Carmen Pesantez,
prof. univ. dr. Gheorghe Bunescu
a þinut prelegerea Educaþia
informalã ºi mass-media. Pentru
cã o bibliotecã nu trebuie sã fie
numai un loc de unde se
împrumutã cãrþi, ci ºi un loc unde
se creeazã culturã ºi bun gust...,
aºa cum a spus scriitorul Radu
Paraschivescu în expunerea
despre Cãutãtorii de poveºti  O
cãlãtorie prin bibliotecile de astãzi,
elevi de la ªcoala Mihai Viteazul ºi
Liceul N. Ciorãnescu din Târgoviºte, ªcoala Mihai Ionescu din
Bucureºti ºi ªcoala Petreºti,
Corbii Mari ºi ªcoala UngureniMãneºti, judeþul Dâmboviþa, au
prezentat programe artistice.
Nocturna bibliotecilor a mai oferit
ºi posibilitatea întâlnirii  cu scriitoarea Mariana Brãescu Silvestri,
preºedinte al Asociaþiei Române
pentru Patrimoniu, ºi Teodora
Mîndru, sociolog, care au readus
în actualitate personalitatea
scriitorului, criticului ºi istoricului

literar Artur Silvestri  cu scriitorul
Geo Cãlugãru, care a prezentat
cartea Curcubeul autografelor,
au fost urmãriþi cu interes:
 studenta Iulia Popescu, de la
Facultatea de Drept, Universitatea
Titu Maiorescu,  actriþa Doina
Ghiþescu  tânãrul macedonean
Mihnea Vlãdescu  Asociaþia Macedonenilor din România a venit
ºi cu un stand de cãrþi pentru copii,

tradiþiile ºi obiceiurile pierdute
 surorile Alina ºi Andreea Ion, de
la Centrul de Artã Euterpe, dans
în stil clasic indian  stilul Kathak
(Nordul Indiei)  expunerea
Eminescu ºi limba sanscritã. Pe
urmele cãrþii Amitei Bhose,
Carmen Muºat Coman, directorul
editurii Cununi de Stele  Leon
Guþu, cu pictura ºi grafica sa,
prezentat fiind de scriitorul ºi

ale Constantinei Dumitrescu,
oferite copiilor participanþi
 artista Roxana Cornea cu arta
aranjamentelor florale  Ikebana.
 Andrei Alexe (Facultatea de
Comunicare ºi Relaþii Publice,
Universitatea Titu Maiorescu),
Sorin Bratosin (Facultatea de
Limbi ºi Literaturi Strãine,
Universitatea Bucureºti) ºi elevul
Alin Udrea (Colegiul Naþional
Elena Cuza Bucureºti)  Marina
Alexandra Stan, de la Facultatea
de Litere, Universitatea Bucureºti
 artistul plastic Valeria Tofan cu
prezentarea câtorva din meseriile,

artistul plastic Mihai Prepeliþã.
Au fost oferite informaþii despre
editurile participante: Editura
DacoRomânia Comterra, de cãtre
dr. Geo Stroe, preºedintele
Fundaþiei Academia DacoRomânã, Editura Meteor Press, de
Bogdan Pavluºenco, Asociaþia
Macedonenilor din România, ºi
Revista de povestiri, de cãtre
reprezentanþii ei.
Firma Elgeka- Ferfelis Romania
a fost sponsorul evenimentului
de la Biblioteca Pedagogicã
Naþionalã I.C. Petrescu.

Maria Andreia FANEA
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Realitãþi ºi spiritualitãþi
autentic ortodoxe (II)

Valori româneºti

Savantul

Drd. Stelian GOMBOª

Nicolae Paulescu

Aspectul comunitar al spiritualitãþii ortodoxe

Anul acesta, mai precis la 11 ianuarie, s-au împlinit 90 de ani de la prima folosire
clinicã a insulinei la om. Majoritatea articolelor despre diabet îi citeazã pe medicul
Frederick Grant Banting ºi biochimistul John J.R. Macleod de la Universitatea din
Toronto ca unici descoperitori ai substanþei. Însã lumea medicalã ºtie cã profesorul
român Nicolae Paulescu ºi-a publicat cercetãrile cu aproape doi ani înainte de decernarea
celor doi canadieni a Premiului Nobel pentru medicinã.
Tot anul acesta, la 8 noiembrie, s-au
împlinit 143 de ani de la naºterea
adevãratului descoperitor al insulinei,
savantul român Nicolae Paulescu.
Fiu al negustorului Costache Paulescu
ºi al Mariei (nãscutã Dancovici), viitorul
savant avea sã-ºi descopere de mic
înclinarea deosebitã pentru ºtiinþele
naturale, precum ºi pentru limbile strãine,
clasice ºi moderne. Astfel, dupã absolvirea
Colegiului Mihai Bravu (Liceul Mihai
Viteazul), în 1888, începe studiul medicinei
la Paris, obþinând, îm 1897, titlul de Doctor
în Medicinã. Dupã ce lucreazã, ca medic
practician, în mai multe spitale din Paris,
urmând, concomitent, ºi cursuri de chimie
biologicã la Facultatea de ªtiinþe din Oraºul
Luminã (obþinând, în 1899, titlul de Doctor
în ªtiinþe), în 1890 se întoarce în þarã ºi
este numit profesor de Fiziologie la
Facultatea de medicinã ºi Director al
Clinicii de medicinã internã de la spitalul
St. Vincent de Paul din Bucureºti.
Nicolae Paulescu a desfãºurat o
remarcabilã activitate de cercetare ºtiinþificã
în domeniul fiziologiei, privind în special
metabolismul glucidelor, patogeneza
Azi, 26 noiembrie, de la ora 16.00, la Palatul
ªuþu din cadrul Muzeului Municipiului
Bucureºti (Bd. Ion C. Brãtianu nr. 2), va
avea loc lansarea primei enciclopedii istorice
a jurnalismului din România  Istoria
jurnalismului din România în date, volum
coordonat de Marian Petcu ºi apãrut recent
la Editura Polirom.
Prima enciclopedie cronologicã a
jurnalismului din România este un proiect
de anvergurã, la care au lucrat timp de patru
ani peste 100 de specialiºti  profesori,
cercetãtori, bibliotecari, arhiviºti, jurnaliºti
, alãturi de studenþi, masteranzi ºi
doctoranzi de la universitãþi publice din
Bucureºti, Cluj-Napoca ºi Sibiu. În
articolele enciclopediei se regãsesc 18.000
de publicaþii periodice, radiouri, televiziuni,
agenþii de presã, precum ºi 33.500 de
jurnaliºti ºi publiciºti. Sunt acoperiþi 280
de ani de presã în România  din 1731
pânã în 2011  ºi sunt oferite pentru prima
oarã informaþii relevante nu numai despre
producþia jurnalisticã de limbã românã, ci
ºi despre cea a comunitãþilor maghiarã,
germanã, evreiascã, bulgarã, sârbã, rusã etc.
Un volum util pentru toþi cei interesaþi de

O babã comunistã

la Festivalul cãrþii de la Pisa

Cu ocazia apariþiei celei de-a II-a ediþii
italiene a romanului Sînt o babã comunistã!
/ Sono una vecchia comunista (Editura
Aìsara, în traducerea Ilenei M. Pop), Dan
Lungu, unul dintre cei mai îndrãgiþi ºi mai
traduºi autori români contemporani, a fost
invitat la Festivalul cãrþii de la Pisa, Italia.
Întâlnirea cu publicul a avut loc vineri,
23 noiembrie, la Palazzo dei Congressi,
Sala Blu; dialogul a fost moderat de
Giuseppe dell Agata, cunoscut slavist al
Universitãþii din Pisa, informeazã Polirom.
Dan Lungu (n. 1969, Botoºani) este unul
dintre cei mai apreciaþi scriitori contemporani,
cãrþile sale fiind publicate în zece limbi:
francezã, germanã, italianã, spaniolã,
polonezã, slovenã, maghiarã, bulgarã, greacã
ºi turcã. Anul trecut, statul francez i-a acordat
titlul de Chevalier de lOrdre des Arts et
des Lettres pentru contribuþii la îmbogãþirea patrimoniului cultural francez.

diabetului zaharat, rolul pancreasului în
asimiliþia nutritivã, coagularea sângelui,
mecanismul morþii subite º.a.
În sesiunea din 23 iulie 1921 a Societãþii
de Biologie, Nicolae Paulescu prezintã în
patru comunicãri, rezultatele cercetãrilor
sale privind acþiunea extractului pancreatic
în cazurile de diabet, comunicãri ce sunt
publicate în revista Societãþii. Paulescu
publicã separarea unui principiu activ
antidiabetic din pancreas, pe care îl
denumeºte pancreina, ºi în numãrul din
31 august 1921 al revistei de specialitate
Archives Internationales de Physiologie,
revistã cu apariþie simultanã în Franþa ºi
Belgia. În anul 1922, Paulescu obþine, de
la Ministerul Industriei ºi Comerþului din
România, brevetul de invenþie nr. 6255
intitulat Pancreina ºi procedeul sãu de
fabricare. Aceste publicaþii au precedat
cu 8-10 luni anunþarea de cãtre Fr. Grant
Banting ºi Ch. Herbert Best din Toronto
(Canada) a descoperirii insulinei.
Bazându-se pe o traducere incorectã a
textului articolelor publicate, Banting ºi
Best neagã influenþa rezultatelor la care
ajunsese profesorul Paulescu ºi afirmã cã

deºi Paulescu a demonstrat eficacitatea
extrasului pancreatic în a reduce cantitatea
zahãrului sau a ureei din sânge a animalelor
diabetice, el ar fi declarat cã injecþiile nu ar
avea efect:
Comitetul de acordare a Premiului Nobel
pentru Fiziologie sau Medicinã din anul 1923
îi recompenseazã pe Frederick G. Banting ºi
John Macleod pentru demonstrarea primului
tratament eficace pentru diabet la om.
Rãspunzând campaniei internaþionale
iniþiatã de fiziologul scoþian Ian Murray,
profesorul A.W.K. Tiselius, vicepreºedinte
al Fundaþiei Nobel, recunoaºte în 1969
meritele lui Nicolae Paulescu în descoperirea
tratamentului antidiabetic, exprimându-ºi
speranþa cã opera de pionerat a lui Paulescu
va fi elogiatã cum se cuvine de forurile
ºtiinþifice internaþionale. În cartea The Priority
of N.C. Paulescu in the Discovery of Insulin,
publicatã în 1976, profesorul Ioan Pavel a
prezentat documente incontestabile care
atestã meritele lui Paulescu.
În anul 1990, Nicolae Paulescu a fost
numit, post mortem, membru al Academiei
Române.

Gabriel NÃSTASE

Space Delivery System
la Teatru 2.0 din Cluj

istoria jurnalismului ºi a culturii române,
ce face posibile cercetãri ale presei pe
perioade determinate, marcãri ale unor
aniversãri ºi comemorãri, comparaþii între
ani ºi etape din evoluþia presei sau analize
ale transformãrilor legislaþiei presei.

Invitaþie la concert

Neil Thomson
dirijeazã Orchestra
de Camera Radio
Artistul britanic Neil Thomson va reveni
la pupitrul Orchestrei de Camerã Radio
într-un concert la Sala Radio, miercuri,
28 noiembrie, de la ora 19.
Potrivit comunicatului organizatorilor,
seara concertisticã va debuta cu
Simfonia nr. 5 în si minor, creaþie a lui
Carl Philipp Emanuel Bach, ºi va
continua cu Dansul furiilor ºi al
spiritelor binecuvântate din opera Orfeu
ºi Euridice, semnatã de Gluck.
Orchestra de Camerã Radio va
interpreta ºi Simfonia nr. 31 în re major
 Paris, creaþie a lui Mozart. Programul
se va încheia cu Stabat Mater, imn
închinat Fecioarei, lucrare a
compozitorului italian de secol XVIII
Giovanni Battista Pergolesi. Soprana
Irina Sãndulescu-Bãlan, solistã a Operei
Naþionale Române din Cluj-Napoca, ºi
mezzo-soprana Maria Jinga, artistã a
Operei Naþionale Bucureºti, alãturi de
Corul Academic Radio coordonat de
Dan Mihai Goia, vor aduce la viaþã
partitura lui Pergolesi.

Teatru 2.0 prezintã premiera spectacolului Space
Delivery System, precedatã de o expoziþie, în data
de 26 noiembrie, de ora 20, ºi, apoi, în data de
27 noiembrie, de la orele 17 ºi 21, la Sala Studio a
Fabricii de Pensule din Cluj-Napoca.
Spectacolul este cea de-a treia ºi ultima etapã a
proiectului Space Delivery System, început în luna
septembrie. Proiectul investigheazã efectului
tehnologiei destinate comunicãrii la distanþã asupra
relaþiilor interumane. Activitãþile pregãtitoare au
constat în organizarea unei mese rotunde cu
participanþi din diverse medii culturale ºi un workshop
de prelucrare a poveºtilor personale. Spectacolul este
realizat pe un text semnat de Alexa Bãcanu ºi regizat
de Diana Dragoº. Scenografia: Anda Pop. Coregrafia:
Sinkó Ferenc Muzica: Bodoki-Halmen Kata.
Distribuþia: Alice Solomon, Raluca Mara, Marius
Munteanu.
Proiectul cultural este finanþat de Administraþia
Fondului Cultural Naþional.

Astfel, spiritualitatea ortodoxã are, de asemenea, un foarte puternic
aspect comunitar. Am putea exprima aceasta prin angajamentul
fiecãruia pentru celãlalt pe calea mântuirii. În bisericã, noi trãim
frãþia cu o foarte mare intensitate ºi ideea cã suntem toþi fiii aceluiaºi
Tatã, cã toþi împãrþim aceeaºi moºtenire ºi cã dãm aceleaºi semne de
iubire creºtinã spre un scop comun: Împlinirea completã în
Dumnezeu. În acest sens, umanismul creºtin ortodox aduce valorile
moralei creºtine, transformând fundamentul faptelor ºi
comportamentelor noastre zilnice ºi dându-ne, astfel, o cãlãuzã ºi
un model superior de viaþã ºi spiritualitate. Totuºi, o viaþã spiritualã
ancoratã deplin în Iisus nu o vom putea realiza doar prin fapte bune
exterioare, nici mãcar în relaþia cu Sfântul Duh, ci trebuie însoþitã de
schimbarea totalã a stãrii noastre ºi transformarea ei în templu al
Sfântului Duh (1 Cor. 3, 16-17; 6, 19), ceea ce vrea sã însemne despãtimirea completã, înþeleasã ca o desprindere de patimile umane,
pentru o îndumnezeire totalã. Omul ajunge la þintã în mãsura în care
pãstreazã permanent legãtura spiritualã cu arhetipul sãu, Iisus Hristos
cel Înviat. La fel cum semnificaþia icoanei nu se aflã în ea însãºi, ci în
persoana care este reprezentatã, semnificaþia omului nu se aflã în el
însuºi, ci în modelul sãu, în Arhetipul sãu divin. Aceastã condiþie îl
obligã pe om la des-pãtimire, altfel spus, la transformarea patimilor
sale, care sunt nãscute iraþional în existenþa sa, spre acþiuni raþionale
care pot sã-l ridice pe om la asemãnarea cu Dumnezeu. Altfel spus,
scopul vieþii spirituale nu este de a distruge patimile omului, ci de a
le orienta într-o altã direcþie, de la rãu spre bine, ºi aceasta nu prin
mijloace exterioare, violente, ci prin schimbarea ºi transfigurarea în
virtuþi, cu ajutorul luminii necreate a Sfântului Duh, pentru ca omul sã
poatã cuceri adevãrata libertate de fiu al Domnului faþã de lume. În
ortodoxia creºtinã, omul nu se schimbã, ci se transfigureazã, adicã
progreseazã spre unirea cu Dumnezeu, prin comunicarea cu Arhetipul
sãu, Iisus Hristos, cu care se aflã într-o legãturã strânsã ºi permanentã
prin energiile necreate ale sfântului Duh.

Asceza ºi monahismul, elemente caracteristice ale
spiritualitãþii ortodoxe
Ortodoxia orientalã are un fel original de a trãi creºtinismul. Uneori
suntem tentaþi sã considerãm cã ea este foarte arhaicã ºi cã nu-ºi
justificã existenþa în timpurile moderne contemporane. Însã este o
falsã opinie, cãci Ortodoxia reprezintã perpetuarea credinþei, cultului
ºi spiritualitãþii Bisericii Primare, Una, ºi rãspunde perfect aºteptãrilor
spirituale ale popoarelor în sânul cãrora se manifestã azi. ªi aceasta
mai ales pentru cã nu ºi-a schimbat mesajul evanghelic dupã douã
mii de ani. Dacã nu trebuie sã se facã referinþã decât la secolul XX,
se înþelege cã ortodoxia creºtinã a cunoscut un nou val de martiri, la
propriu ºi la figurat, prin ateismul dezvoltat de ideologia comunistã.
Pentru ca sã poatã ieºi vie din aceastã confruntare cu forþele rãului,
ea s-a sprijinit pe doi stâlpi de rezistenþã: credinþa popularã ºi
monahismul. Viaþa monahalã din România, de la origine, a fost
organizatã în conformitate cu regulile stabilite de Sfântul Vasile cel
Mare. Ea a avut o importanþã pregnantã în spiritualitatea româneascã
de-a lungul veacurilor. Mãnãstirile ortodoxe române au fost tot
atâtea enclave ale credinþei nealterate, ca mijloace de pãstrare a
valorilor istorice ºi artistice le poporului român.
Mi-ar plãcea sã evoc, printre iniþiatorii cãilor monastice pe teritoriile
româneºti, pe doi cãlugãri bine cunoscuþi ºi în Occident: este vorba de
Sfântul Ioan Cassian, fondator a douã mãnãstiri în sudul Galiei ( 480
la Marsilia), de naþionalitate scitã, precum ºi Dionisie cel Mic (Roma,
 540), care a stabilit data Naºterii lui Iisus Hristos. Primul a trãit
cãtre al IV-lea secol ºi este cunoscut mai cu seamã pentru Filocalia sa
ºi scrierile apologetice împotriva lui Nestorius. El a influenþat, de
asemenea, monahismul occidental. Al doilea, Dionisie Smeritul
(470-545), era un mare erudit, cucernic, smerit ºi bun ca paginile
Evangheliei, cãruia noi îi datorãm calculele astronomice ale începutului
erei creºtine. El a fãcut, de asemenea, o serie de traduceri din greacã în
latinã, din Sfântul Chiril din Alexandria ºi Sfântul Grigorie de Nyssa,
precum ºi o importantã colecþie de texte patristice ºi canonice.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Nina Poºan ºi vocaþia generozitãþii
Aristotel BUNESCU
Am remarcat, cu mare plãcere, la
Pavilionul B din Parcul Herãstrãu,
picturile semnate Nina Poºan. În primul
rând, este de subliniat suportul folosit,
cojile de ouã. Apoi plãcerea de a lucra,
dorinþa de a acoperi cât mai multe zone
tematice. Fie cã se opreºte la un buchet
de flori, fie la o icoanã, fie la un portret
oriental, Nina Poºan dã mereu dovada
cã are vocaþie de artist.

Un vis al copilãriei mele a fost sã fac
ceva deosebit, sã-mi materializez
sensibilitatea în ceva frumos ºi iatã-mã
executând tablouri originale din coji de
ouã. Sunt fericitã cu adevãrat ºi
mulþumesc celor care m-au îndrumat,
influenþat ºi stimulat. Oamenii nu fac
artã numai pentru plãcerea personalã,
ci doresc s-o împartã cu semenii lor,
declarã pictoriþa.
S-a nãscut în anul 1937 în Bucureºti
ºi este de profesie inginer. Dar lumea
artelor frumoase a pasionat-o mereu.
M-am nãscut iubind natura ºi culoarea,
strãzile, casele ºi oamenii cu obiceiurile,
cu slãbiciunile lor. Din anul 1979
expune în mai multe locuri, dintre care
amintesc Ministerul Industriei Chimice,
unde a lucrat în perioada 1971-1990,
apoi Clubul lucrãtorilor în comerþ.
Urmeazã cursurile de picturã la ªcoala
Popularã de Artã. Remarc anul 1987,
cu expoziþia personalã organizatã cu
ocazia întâlnirii cu colegii de generaþie,
la 25 ani de la terminarea facultãþii.
Lucreazã cu fulgi de pasãre, ori
mozaicuri din coji de ouã pictate.
Tablourile sale se gãsesc în colecþii din
România, Germania, Spania, Italia ºi
Elveþia. Deþine o expoziþie permanentã în Pensiunea Casa Galbenã,
din Sfântul Gheorghe, judeþul Tulcea.

Pot spune cã sunt un om împlinit. Am
o familie frumoasã, cu trei nepoþi
minunaþi, Ioana, Teodora ºi mezinul
Radu, precum ºi mulþi prieteni
adevãraþi, spune Nina Poºan. La peste
70 de ani, se declarã fericitã cã nu trãieºte
din amintiri, ci pentru proiectele sale ºi
ale copiilor. Pentru a înþelege felul de a
fi al pictoriþei este bine sã precizãm cã a
lucrat 10 ani la Fundaþia de Ajutorare ºi
Dezvoltare - Speranþe. Iubesc lucrurile
mãrunte, care dau savoare vieþii, cum
ar fi sã dau bunã dimineaþa florilor sau
sã îmbrãþiºez un copac. Atentã mereu
la universul copilãriei, Nina Poºan a scris
ºi o carte de poveºti.
Se apropie sãrbãtorile de iarnã. Mã
gândesc la doamna Nina Poºan, cum va
pregãti, cu afecþiune, cadourile pentru
familia sa. Dar, sunt sigur cã se gândeºte
ºi la amatorii de picturã. Aºteptãm cu
interes urmãtoarele expoziþii.
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Comisia Europeanã prezintã noua strategie de
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REORGANIZARE A ÎNVÃÞÃMÂNTULUI

Comisia Europeanã lanseazã o strategie denumitã existã peste 2 milioane de locuri de muncã vacante
Reorganizarea învãþãmântului, destinatã sã încurajeze care nu pot fi ocupate. Europa are nevoie de o
statele membre sã ia mãsuri imediate pentru a asigura reorganizare radicalã a modului în care sistemele de
formarea, în rândul tinerilor, a competenþelor ºi învãþãmânt ºi formare contribuie la dezvoltarea
aptitudinilor necesare pe piaþa muncii ºi pentru a-ºi competenþelor necesare pe piaþa muncii. Este o
atinge obiectivele în materie de creºtere ºi de creare de provocare cum nu se poate mai dificilã în contextul
locuri de muncã. În rândul tinerilor, rata ºomajului este mãsurilor de austeritate generalizate ºi al reducerilor
de aproape 23% în întreaga Uniune Europeanã, deºi din cadrul bugetelor pentru educaþie.
Reorganizarea învãþãmântului nu este doar o chestiune de bani: deºi este adevãrat cã trebuie sã investim
mai mult în educaþie ºi formare, este limpede cã sistemele de învãþãmânt trebuie sã fie modernizate ºi dotate cu
un mod de funcþionare mai flexibil pentru a rãspunde necesitãþilor reale ale societãþii contemporane. Europa va
reveni la o creºtere susþinutã numai prin formarea de profesioniºti înalt calificaþi ºi adaptabili care sã poatã
contribui la inovare ºi antreprenoriat. Realizarea de investiþii eficiente ºi bine orientate este esenþialã în acest
sens, însã nu ne vom atinge obiectivele reducând bugetele pentru educaþie.

Androulla VASSILIOU,

comisarul pentru educaþie, culturã, multilingvism ºi tineret

Strategia Reorganizarea învãþãmântului vizeazã o schimbare radicalã
a sistemelor educative, concentrându-se mai mult asupra rezultatelor
învãþãrii, ºi anume asupra cunoºtinþelor, competenþelor ºi aptitudinilor pe care le dobândesc
elevii. Simplul fapt de a fi participat
la procesul educaþional nu mai este
suficient. În plus, mai trebuie îmbunãtãþite considerabil ºi cunoºtinþele
elementare în materie de citit, scris ºi
socotit ºi trebuie dezvoltate sau
consolidate competenþele antreprenoriale ºi spiritul de iniþiativã.
Pentru a se asigura o mai mare
compatibilitate a învãþãmântului cu
necesitãþile elevilor ºi ale pieþei muncii,
metodele de evaluare trebuie adaptate
ºi modernizate. Ar trebui intensificatã
utilizarea TIC ºi a resurselor educaþionale deschise în toate contextele
educaþionale.
Profesorii trebuie sã-ºi actualizeze
propriile competenþe prin formare
periodicã. De asemenea, strategia face
apel la statele membre sã consolideze legãturile dintre ºcoalã ºi

angajatori, sã apropie întreprinderile
de sala de clasã ºi sã le permitã tinerilor
sã descopere universul muncii prin
inten-sificarea activitãþilor de învãþare într-un mediu profesional.
Miniºtri educaþiei din UE sunt
încurajaþi, de asemenea, sã-ºi intensifice
cooperarea în acest domeniu la nivel
naþional ºi european.
Printre alte mãsuri propuse se
numãrã un nou criteriu de referinþã
pentru învãþarea limbilor strãine,
orientãrile privind evaluarea ºi
dezvoltarea educaþiei antreprenoriale, precum ºi o analizã a impactului la nivelul UE privind utilizarea
TIC ºi a resurselor educaþionale
deschise în învãþãmânt, pentru a
deschide calea unei noi iniþiative,

care va fi lansatã în 2013, privind
Deschiderea învã-þãmântului, al
cãrei scop este de a valorifica la
maximum potenþialul TIC pentru
educaþie.
La 5 decembrie, Comisia va
prezenta un pachet de mãsuri
privind ocuparea forþei de muncã în
rândul tinerilor, care include o
propunere de garanþie pentru tineret.
prin care se solicitã statelor membre
sã se asigure cã fiecare tânãr primeºte
o ofertã de calitate în materie de
angajare, formare sau completare a
studiilor în termen de patru luni de
la terminarea ºcolii sau de la angajare.
Propunerea pre vede valorificarea la
maximum a fondurilor UE ºi, mai
ales, a Fondului social european.

Erasmus pentru toþi, programul pentru educaþie, formare, tineret ºi sport
propus de Comisie, în valoare de 19 miliarde EUR, ar avea ca scop dublarea
numãrului de beneficiari ai burselor pentru oportunitãþi de consolidare a
competenþelor prin studiu, formare sau voluntariat în strãinãtate, ajungându-se la 5 milioane de astfel de beneficiari în perioada 2014-2020. Peste douã
treimi din bugetul programului ar sprijini acest tip de mobilitate în scop
educaþional, iar restul ar urma sã fie alocat pentru proiecte axate pe cooperare
în scopul inovãrii, pe reformarea politicilor ºi pe schimbul de bune practici.

Comisia Europeanã a publicat, în cadrul Strategiei privind Reorganizarea
Învãþãmântului, ºi o analizã a sistemelor de educaþie pe fiecare þarã.

Învãþãmântul din România:

 procentul tinerilor (18-24 ani) care pãrãsesc timpuriu sistemele de educatei
ºi de formare profesionalã: 17,5% în România în 2011 / media UE 13,5%.
 rata de participare la învãþãmântul postliceal (30-34 de ani): 20,4% în
România în 2011 / media UE 34,6%  participarea în Educaþia timpurie (la
vârsta de 4 ani, înainte de învãþãmântul primar obligatoriu, precizeazã Comisia
Europeanã): 82,1% în România în 2010 / media UE 92,3%  rata de angajare
a absolvenþilor (vârsta 20-34 ani), care au ieºit dintr-un ciclu de învãþãmânt
sau de formare cu trei ani înainte de anul de referinþã: 70,4% în România în
2011 / media UE 77,2%  participarea adulþilor (25-64 ani) la procesul de
învãþare pe tot parcursul vieþii: 1,6% în România în 2011 / media UE 8,9%
 competenþe scãzute (pentru elevii de 15 ani) la: citit: 40,4% în România în
2009 / media UE 19,6%; matematicã: 47% în România în 2009 / media UE
22,2%; ºtiinþe: 41,4% în România în 2009 / media UE 17,7%  competente
TIC - procentul persoanelor cu vârste cuprinse între 16 ºi 74 de ani cu
competenþe informatice ridicate: 10% în România în 2011 / media UE 27%
 antreprenoriat - procentul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 ºi 64 de
ani care cred cã au competenþele ºi cunoºtinþele necesare pentru a începe o
afacere: 42% în România în 2011 / media UE 43%
Domeniile absolvenþilor de învãþãmânt terþiar:  educaþie ºi formare
profesionalã: 1,5% în România în 2010 / media UE 9,6%  umanist ºi artã:
8,3% în România în 2010 / media UE 11,5%  ºtiinþe sociale, afaceriadministraþie ºi drept: 60% în România în 2010 / media UE 35,7%
 matematica, ºtiinþe ºi tehnologie: 17,1% în România în 2010 / media UE
21,9%  agricultura ºi domeniul veterinar: 1,6% în România în 2010 / media
UE 1,6%  sãnãtate: 8,8% în România în 2010 / media UE 15,1%  servicii:
2,7% în România în 2010 / media UE 4,2%  Cheltuielile publice cu educaþia,
procent din PIB: 4,24% în România în 2009 / media UE 5,41%

Principalele elemente ale noii strategii
 La toate nivelurile, trebuie sã se punã mai mult accentul pe dezvoltarea
competenþelor transversale ºi a celor elementare, mai ales în cazul
competenþelor antreprenoriale ºi IT.
 Un nou criteriu de referinþã pentru învãþarea limbilor strãine: pânã
în 2020, cel puþin 50% dintre tinerii de 15 ani ar trebui sã cunoascã o limbã
strãinã (42% în prezent) ºi cel puþin 75% ar trebui sã studieze o a doua limbã
strãinã (61% în prezent).
 Sunt necesare investiþii pentru a crea sisteme de învãþãmânt ºi formare
vocaþionalã de nivel mondial ºi pentru a spori nivelurile de învãþare întrun mediu profesional.
 Statele membre trebuie sã îmbunãtãþeascã recunoaºterea calificãrilor
ºi a competenþelor, inclusiv a celor dobândite în afara sistemului oficial de
educaþie ºi formare.
 Tehnologia, în special internetul, trebuie exploatatã la maximum. ªcolile,
universitãþile ºi institutele vocaþionale ºi de formare trebuie sã permitã un
acces mai larg la educaþie prin resursele educaþionale deschise.
 Aceste reforme trebuie sprijinite de profesori bine pregãtiþi, motivaþi ºi
întreprinzãtori.
 Finanþarea trebuie orientatã astfel încât sã maximizeze randamentul
investiþiilor. Atât la nivel naþional, cât ºi la nivelul UE este necesar sã se
dezbatã problema finanþãrii educaþiei  în special a învãþãmântului
vocaþional ºi a celui superior.
 Este esenþial sã se adopte o abordare bazatã pe parteneriate. Sunt
necesare atât fonduri publice, cât ºi fonduri private pentru stimularea inovãrii
ºi favorizarea schimburilor productive dintre mediul academic ºi sectorul
întreprinderilor.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Silviu ªERBAN
Stilul lui Dovjenko din Zemlia
(Pãmânt) este vãzut de mulþi
teoreticieni ai cinematografului ca
matricea ce i-a ghidat pe
Parajanov sau Tarkovski. Niciun
cadru al acestui film nu este
întâmplãtor. Fiecare imagine are
un sens determinat. Mesajul, în
comparaþie cu Zvenigora sau
Arsenal, este mai limpede, deºi
montajul ºi gros-planurile, ce
amintesc de Patimile Ioanei DArc
al lui Dreyer, creeazã uneori
dificultãþi de înþelegere. Ceea ce
formeazã substanþa cinematograficã în Zemlia este poetismul
vizual, ce transformã un fact
comun al istoriei la vremea

respectivã într-o capodoperã
inegalabilã. Pãrãsind istoria
Ucrainei, exploratã în primele
douã pãrþi ale trilogiei, Dovjenko
vine cãtre problematica la zi a
sfârºitului de deceniu doi:
colectivizarea. Rãbdarea lui Stalin
în tolerarea culacilor (fermierilor
înstãriþi, proprietari de pãmânt) lua
sfârºit, iar politica de stat a
naþionalizãrii tuturor proprietãþilor devenea imperativã. Zemlia
se opreºte asupra conflictului dintrun sat ucrainian dintre susþinãtorii
ºi oponenþii colectivizãrii,
încarnaþi în film de tinerii bolºevici
ai Komsomol (organizaþia de
tineret a Partidului Comunist Rus),
respectiv o familie de culaci.
Fermele colective clamate de Vasili
(Semion Svaºenko), liderul local
al tinerilor comuniºti, nu sunt
dorite nici în propria familie. Tatãl
sãu, Opanas (Stepan ªkurat), mai
aproape de tradiþie, priveºte
neîncrezãtor nu doar în viitorul
acestora, ci ºi în acela al noilor
tehnologii, preferând în continuare
plugul ºi coasa în schimbul
tractorului sau maºinii de treierat.
Semnele dispariþiei vechii lumi ºi
cele ale noii orânduiri sunt
construite gradual. Filmul se
deschide cu moartea bunicului
Opanas, Semion (interpretat de
Nikolai Nademski, Bãtrânul din

O viaþã nouã

unde, alãturi de tatãl Arhip (Ivan
Franko) ºi fiul Homa (Piotr
Masoha), familia se lamenteazã în
faþa iminentei pierderi a
proprietãþilor. Toatã mânia
acestora, îndreptatã confuz cãtre
o þintã fãrã chip, guvernul bolºevic,
va fi direcþionatã cãtre reprezentantul de lângã ei
al
nedreptei
politici a colectivizãrii, Vasili.
(Aleksander Dovjenko, 1930)
Astfel cã, la
sfârºitul primei
planurilor se îmbinã cu abundenþa zile de muncã în compania noului
naturii (lanuri bogate de grâu tractor, care desfiinþase gardurile
mãturate de vânt, grãmezi de fructe dintre parcelele de pãmânt, Vasili,
ridicate pe pãmânt), bãtrânul întorcându-se acasã, dansând, în
Opanas moare liniºtit sub cerul amurg, este împuºcat de o umbrã
liber, lãsând loc unei noi ordini la rãscrucea unor drumuri.
Cea mai grandioasã scenã a
sociale. Moartea sa este primitã
de cei din jur cu liniºte ºi împãcare, filmului, construitã printr-un
deºi montajul poate induce în colosal montaj în paralel ce face
eroare spectatorul. Imaginea cu ca finalul lui Griffith din Intobãtrânul mort este urmatã de lerance sã pãleascã, este înmorcâteva planuri cu femei jelindu-se, mântarea lui Vasili. Crima asupra
care, din cauza încadraturii prea fiului sãu îi tulburã într-atât
strânse în jurul personajului, nu conºtiinþa tatãlui încât îi rãstoarnã
permit contextualizarea spaþialã. sistemul de valori. Opanas reneagã
Logica continuitãþii discursului tradiþia, refuzând existenþa lui
impune interpretarea eronatã cã Dumnezeu ºi îndepãrtând preotul
femeile îl plâng pe bãtrân, însã de la procesiunea îngropãciunii
evoluþia ulterioarã a scenei, fiului sãu, ºi alege noua religie
montatã îndeosebi prin gros- al cãrei apostol fusese bãiatul sãu.
planuri, întregeºte sensul. Totul se Adresându-se tovarãºilor fiului,
petrece acasã la culacii Bilokin, tatãl le cere acestora ca, aºa cum

Zvenigora, semnul tradiþiei în
primul film, purtând aceeaºi
simbolisticã ºi în Zemlia), cel care,
de 75 de, ani arase pãmântul cu
boii. Înconjurat de familie, într-o
nemiºcare a personajelor, marcã
deja a stilului Dovjenko, ºi cu un
montaj în care abundenþa gros-

Zemlia

75

Vasili a fost ucis pentru o viaþã
nouã, înmormântarea sa sã fie
fãcutã într-un nou fel: fãrã preoþi
ºi cântece de jale, ci cu cântece
noi despre o nouã viaþã. Vocea
tradiþiei nu poate rãmâne fãrã glas
în faþa ciudãþeniei unui astfel de
convoi mortuar. O bãtrânã,
închinându-se, se vaitã: Fãrã
preot. Asta e potrivit dacã nu
existã Dumnezeu... Dar dacã
existã!? În paralel cu noul ritual
de înmormântare al lui Vasili sunt
editate o serie de secvenþe capabile sã augmenteze potenþialul de
semnificaþie al laicei ceremonii.
Mama lui Vasili dã naºtere unui
copil, asigurând continuitatea în
viitor a ideilor pe care le împãrtãºise cel ucis. Preotul recuzat se
întoarce în lãcaºul sfânt ºi,
îngenunchind ºi rugându-se la
icoane, cere lui Dumnezeu pedepsirea celor vinovaþi de impietate.
Logodnica lui Vasili (Elena
Maksimova) se închide în camerã
ºi, la marginea nebuniei, rãtãceºte
goalã de la un perete la altul al

încãperii, strigând violent pierderea
celui drag. Homa îºi pierde minþile,
alergând în cercuri prin lanul de grâu,
apoi, oprindu-se în cimitir, de unde,
din vecinãtatea unor cruci, rãcneºte
cãtre mulþimea ce însoþea mortul
cã nu va renunþa nicicum la
pãmântul sãu ºi cã el este autorul
crimei odioase. Nimeni nu putea
însã sã-l mai audã, toþi cei prezenþi
fiind captaþi de discursul
reprezentantului Partidului care
le vorbea despre sacrificiul fãcut de
Vasili pentru naºterea unei
vieþi noi ºi despre nemurirea
acestuia în memoria colectivã a
celor ce vor fi.

* * *
Un alt mare regizor sovietic din afara Rusiei, elev ºi al lui Dovjenko,
este Serghei Parajanov, ale cãrui creaþii au contribuit la cinematografia
Georgiei, locul naºterii, Armeniei, locul morþii, ºi Ucrainei. Andrieº
este primul film al regizorului georgian, creat în 1954 în Ucraina, ºi,
deºi Parajanov a desconsiderat mai târziu toate producþiile de dinaintea
Umbrelor strãmoºilor uitaþi, din 1965, prima sa operã cinematograficã,
regizatã împreunã cu Iacov Bezelian, este de o certã valoare esteticã.
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Televiziunea H2.0
LUNI  26 noiembrie 2012
06:00 Ecumenica (r)
Emisiune de Sorin Bejan
07:00 Ghiozdanul cu surprize (r)
Emisiune de Carmen Fulger
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
11:00 Universitaria*
12:30 Calitatea în educaþie 
Emisiune de
prof. univ. dr. Gheorghe Duda
13:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Orlando Marinescu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar  Landmarks
(Minunile lumii)  ep. 16
16:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic  ep. 1
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine) ep. 6
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Ora României
Emisiune de Simona ªerban
22:00 Film serial 
Copiii din Arbat (Rusia)  ep. 10
23:00 Jurnal 2.0
23:30 Autoapãrarea 
Tehnici esenþiale (r)
00:00 Viaþa fãrã fard (r)
01:00 Ora României (r)
02:00 Universitaria (r)
04:30 Calitatea în educaþie (r)
05:00 Medicina tv. (r)

MARÞI  27 noiembrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii)  (r)
07:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial 
Copiii din Arbat (Rusia) (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Cariera mea, încotro?
Emisiune de
Monica Avramescu
13:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar  Landmarks
(Minunile lumii)  ep. 17
16:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic  ep. 2
17:00 În cãutarea folkului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
18:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine) ep.7
19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Restart România
Emisiune de Mbela Nzuzi
21:00 Nocturna sportivã
Emisiune de Cristina Matei
ºi Mugur Popovici
22:00 Film serial 
Copiii din Arbat (Rusia)  ep. 11
23:00 Jurnal 2.0 (r)
23:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
00:00 Nocturna sportivã (r)
01:00 În cãutarea folkului pierdut (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 Cariera mea, încotro? (r)
05:00 Medicina tv. (r)

SÂMBÃTÃ  1 DECEMBRIE 2012
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks
(Minunile lumii) (r)
07:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
08:00 Misiunea animalelor
Emisiune de Valeria Arnãutu
08:30 Film pentru copii 
Madison (SUA),
ep. 40, 41, 42
10:00 1 Decembrie 
Ziua Naþionalã a României.
Parada militarã în transmisiune
directã, de la Arcul de Triumf
11:00 Transmisiuni sportive
Emisiune de Mugur Popovici
12:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
13:30 Restart muzica românescã (r)
Emisiune de Sorin Lupaºcu

14:30 Film documentar 

Noi vrem sã ne unim cu þara!
15:00 Film artistic  Scene de viaþã
(Ripped from life) (SUA), ep. 4
17:00 Film serial  Jane Show
(SUA), ep. 33, 34
18:00 Autoapãrarea.
Tehnici esenþiale. (r)
18:30 Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Petrecere româneascã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic 
Recuperatorul (SUA)
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
Emisiune de Robert Tache
01:00 Petrecere româneascã (r)
03:00 Forum IT (r)
04:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
05:00 Nocturna sportivã (r)

Cele mai frumoase
ºi emoþionante momente ale adolescenþei, anii de neuitat ai liceului vor fi
în centrul atenþiei redactorilor ºi
realizatorilor de la
TVH 2. 0, cei care
vor aduce, din nou,
pe micile ecrane în
viaþa dumneavoastrã, lumea minunatã a
anilor de la vârsta
majoratului ºi a bacalaureatului. Numai la TVH 2.0, duminica, de la ora 18, veþi avea ocazia
unor întâlniri de suflet ºi de spirit cu elevi ai celor mai prestigioase licee ºi
Colegii Naþionale din Bucureºti ºi din þarã.
Instituþii de învãþãmânt liceal de recunoscutã valoare ºi tradiþie îºi vor
deschide larg porþile cãtre inimile ºi sufletele elevilor lor. Vor fi evocate ºi
propriile lor drumuri ºi destine de aºezãminte de învãþãmânt ºi focare de
culturã. Veþi putea vedea lucruri inedite, despre istoria unor mari licee ale
României, dar mai ales despre viaþa, emoþiile ºi tradiþiile cele mai autentice
ale elevilor acestor ºcoli.
Ce fac ei la cursuri, alãturi de profesori, dar ºi cum îºi petrec timpul liber, cu
pãrinþii ºi prietenii, veþi putea afla în premierã absolutã, urmãrind emisiunea
Liceeni la TVH 2.0, realizatori: Cristina Matei ºi Mugur Popovici.

JOI  29 noiembrie 2012
MIERCURI  28 noiembrie 2012
06:00 Restart România (r)
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
07:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii) (r)
Landmarks (Minunile lumii) (r)
07:30 Film documentar 
07:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
Gândeºte ecologic (r)
08:00 Matinal 2.0
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
Realizator Alina Cândea
Film serial 
10:00
Film
serial

10:00
Copiii din Arbat (Rusia) (r)
Copiii din Arbat (Rusia) (r)
11:00 Universitaria*
11:00 Universitaria*
12:30 Orientarea în carierã
12:30 Toatã viaþa învãþãm
Emisiune de
Emisiune de
conf. univ. dr. Roxana Pãun
prof. univ. dr. Emilian Dobrescu 13:00
Film serial  Suflete pereche
13:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine)
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Universitaria*
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar  Landmarks
16:00 Film documentar  Landmarks
(Minunile lumii)  ep. 19
(Minunile lumii)  ep. 18
16:30 Film documentar 
16:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic  ep. 4
Gândeºte ecologic  ep. 3
17:00 Gala cântecului românesc
17:00 Ora României
Emisiune de Georgel Nucã
Emisiune de Simona ªerban (r) 18:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine) ep. 9
18:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine) ep.8 19:00 Sondajul zilei 
Emisiune de Dan Roºca
19:00 Sondajul zilei 
19:30 Jurnal 2.0
Emisiune de Dan Roºca
20:00 Restart România
19:30 Jurnal 2.0
Emisiune de Mbela Nzuzi
20:00 Restart România
21:00 Nocturna sportivã
Emisiune de Mbela Nzuzi
Emisiune de Cristina Matei
21:00 Economia pentru cine?
ºi Mugur Popovici
Emisiune de Simona ªerban.
Film serial 
22:00
Invitat Ilie ªerbãnescu
Copiii din Arbat (Rusia)  ep. 13
22:00 Film serial 
23:00 Jurnal 2.0 (r)
Copiii din Arbat (Rusia)  ep.12 23:30 Misiunea animalelor (r)
23:00 Jurnal 2.0 (r)
00:00 Cafe concert
23:30 Miºcare, sãnãtate, frumuseþe (r)
Emisiune de Sorin Petre
00:00 Economia pentru cine? (r)
00:30 Muzica anilor 80-90 (r)
01:00 Gala cântecului românesc (r) 01:00 Cinefilia (r)
02:00 Universitaria* (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 Toatã viaþa învãþãm (r)
04:00 Orientarea în carierã (r)
05:00 Medicina tv. (r)
05:00 Medicina tv. (r)
DUMINICÃ  2 decembrie 2012
06:00 Viaþa fãrã fard (r)
07:00 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! (r)
Emisiune de Valeriu Marinescu
08:00 Film documentar
pentru copii  Animalia, ep. 9
08:30 Film pentru copii  Madison
(SUA) ep. 43, 44, 45
10:00 Ecumenica
Realizator Sorin Bejan
11:00 Forum IT
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Miºcare, sãnãtate, frumuseþe
Emisiune de Cristina Matei
12:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
13:30 Petrecere româneascã (r)
15:30 Autoapãrarea. Tehnici esenþiale.
Emisiune de Sorin Lupaºcu

LUNI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
MARÞI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
16.30- 17.30  Invitatul de la radio
Realizator: Sorin Lupaºcu
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

16:00 Cinefilia
Realizator Daniel Paraschiv
17:00 Film serial  Jane Show (SUA)
ep. 35, 36
18:00 Liceenii Emisiune de Cristina
Matei ºi Mugur Popovici
19:00 Cãlãtor prin þara mea 
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Sãptãmâna viitoare
Emisiune de Andreea ªipoteanu
21:00 Restart muzica românescã
Emisiune de Sorin Lupaºcu
22:00 Film artistic  Legenda lui
Nethiah (SUA)
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Sãptãmâna viitoare (r)
02:00 Restart muzica românescã (r)
03:00 Liceenii (r)
04:00 Film documentar
pentru copii  Animalia (r)
04:30 Cinefilia (r)

VINERI  30 noiembrie 2012
06:00 Restart România (r)
07:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii) (r)
07:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Film serial 
Copii din Arbat (Rusia) (r)
11:00 Universitaria*
12:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte!
Emisiune de
conf. univ. dr. Valeriu Marinescu
13:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
15:00 Universitaria*
16:00 Film documentar 
Landmarks (Minunile lumii)
ep. 20
16:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic  ep. 5
17:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine) ep.10
19:00 Busola electoralã
Realizator Graþian Moldovan
19:30 Jurnal 2.0
20:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
21:00 Film artistic 
Ricky (SUA 2010)
23:00 Jurnal 2.0
23:30 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi
00:30 Viaþa fãrã fard (r)
01:30 Casã dulce româneascã (r)
02:30 Universitaria (r)
05:00 Medicina tv. (r)
* Metode de predare interactivã, cursuri
aduse în casa telespectatorului de profesori
prestigioºi. Emisiune realizatã în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

duminicã
10:00

Ecumenica

Telespectatorii pot urmãri:

Cuvântul duminical, Calendarul
ecumenic  momentele
importante ale sãptãmânii ce
urmeazã pentru Biserica
Ortodoxã Românã, Biserica
Romano-Catolicã, Biserica
Românã unitã cu Roma, Biserica
Reformatã, Cultul Mozaic, ºi
Cultul Musulman. Tot în aceastã
producþie este introdusã ºi o
rubricã ineditã: Revista presei
bisericeºti.
Realizator Sorin Bejan

Radio Hfm2.0
MIERCURI

07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

JOI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

VINERI
07.00 -12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Mâine, astãzi va fi ieri
Realizator: Robert Tache, Corneliu Toader
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
SÂMBÃTÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  IT&C. Realizator: Tibi Ursan
13.00-17.00  Siesta de week-end
Realizator: Robert Tache
17.00-19.00  Sacreat în România
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
DUMINICÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  Omul din spatele
personalitãþii. Realizator: Maria Ilie
13.00-17.00  Siesta de week-end
17.00-19.00  Top 2.0. Realizator:
Alina Toma, Alex Crãciun
20.00  22.00  Poveºti nespuse
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România are viitor

L a m ulþ i an i !
muzicã

sport

Larisa Iordache
Matei Bucur Mihãescu

medicinã

ªtefan Puia
chimie

balet

muzicã

Lucia Ioana Ghivecea

Karina Luncanu
biologie

ºah

chimie

matematicã

Iarina Teodora Dumitraº

Andrei Morar

informaticã

matematicã
Roland Fazakas

Ionuþ Budiºteanu

Ionuþ Isaia Jeican

...Marea Unire din 1918 a fost ºi rãmâne pagina cea mai sublimã a istoriei româneºti.
Mãreþia ei stã în faptul cã desãvârºirea unitãþii naþionale nu este opera niciunui om politic,
a niciunui guvern, a niciunui partid; este fapta istoricã a întregii naþiuni române, realizatã
într-un elan þâºnit cu putere din strãfundurile conºtiinþei unitãþii neamului, un elan controlat
de fruntaºii politici, pentru a-l cãlãuzi cu inteligenþã politicã remarcabilã spre þelul dorit.
[...]
Marea Unire nu a fost rezultatul participãrii României la rãzboi. Nici partizani Antantei, nici
cei ai Puterilor Centrale nu au avut în vedere revoluþia din Rusia ºi destrãmarea monarhiei
austro-ungare. Raþionamentul lor s-a înscris formulei tradiþionale a raportului de putere
interstate: victoria Antantei ne va da Bucovina, Transilvania ºi Banatul, victoria Puterilor
Centrale ne va da Basarabia; o biruinþã o excludea pe cealaltã, astfel cã nimeni nu vedea cum
ar fi cu putinþã ca toate aceste provincii sã intre aproape simultan în frontierele Vechiului
Regat. [...]
Nu o victorie militarã a stat la temelia României Mari, ci actul de voinþã al naþiunii
române de a-ºi da armãtura teritorial-instituþionalã care este statul naþional.[...]
O necesitate istoricã - naþiunea trebuie sã trãiascã într-un stat naþional - s-a dovedit
mai puternicã decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetenþã, ºi,
punând în miºcare naþiunea, i-a dat acea forþã uriaºã ca, peste toate adversitãþile, sã
dea viaþã aspiraþiei sale: statul naþional.

Florin CONSTANTINIU  O istorie sincerã a poporului român
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Alma Venus

Ion NICOLESCU

Noi, cavaleri ai doinei, noi, liberi cetãþeni,
din dragoste ne naºtem, din soare ºi polen,
Aluat al nemuririi, pãstori ºi militari,
cu podul palmei viaþa ne-o mângâi ºi ne-o ari.
Noi, freamãtul de codru, noi, lãnciile lui,
noi nu suntem o þarã onor a nimãnui

Noi, fiii tãi, nu ardem pe rug cuvinte mari,
noi te rugãm cu piatra bãtrânã de hotar,
noi te rugãm cu brazda de sânge de sub plug,
noi, fiii tãi, nu ardem cuvinte mari pe rug,
noi, fiii tãi, nu suntem a mare sau a mic,
noi te rugãm cu viaþa ºi nu cerem nimic.

Vom fi strãmoºii voºtri, urmaºi ne þineþi minte,
o clipã-n care-o mânã de oameni ºi cuvinte
au pus un pic de suflet, un pic de tricolor,
ca sã-þi rãmânã toate în vis la locul lor,
ca sã-þi rãmânã hora oraþia-n pridvor,
am pus ºi trup ºi suflet la înãlþarea lor.

Tot ce doreºte þara aºa se împlineascã!
Moldova ºi Ardealul ºi Þara Româneascã
sã aibã vecinic pace ºi dragoste sã nascã
Moldova ºi Ardealul ºi Þara Româneascã
Moldova ºi Ardealul ºi Þara Româneascã
copii frumoºi ºi liberi ºi vivat sã trãiascã!

Trãiascã România! Trãiascã Tricolorul!
Trãiascã  Alma Venus  Mãria Sa Poporul!

